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A intrat in tradiția poporului nos
tru ca luna premergătoare aniversării 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie să fie sărbătorită drept o „Lună 
a prieteniei romîno-sovietice".

Pe întreg cuprinsul patriei oamenii 
muncii participă cu entuziasm la mul
tiplele și variatele manifestări închi
nate acestui eveniment de seamă. 
Prietenia popoarelor noastre are rădă
cini adinei. Dar niciodată ca acum, 
în anii de libertate și înflorire pe care 
îi trăiește țara noastră, ea n-a fost 
atit de puternică, atît de strinsă.

cese pe care oamenii muncii din țara 
noastră, conduși de partid, le obțin 
zi de zi pe calea desăvîrșirii construi
rii socialismului. Poporul nostru nu va 
uita niciodată că și-a putut obține 
libertatea și independența, că a reușit 
să pășească pe calea unei vieți noi, 
luminoase, cu ajutorul frățesc al ma
relui popor sovietic.

Luna prieteniei romino-sovietice este 
entuziast sărbătorită, laolaltă cu între
gul popor, și de sportivii patriei noas
tre, care țin ca și în acest fel să-și 
arate dragostea și recunoștința față de

ANUL XVII —Nr. 3906 • Sîmbătă 7 octombrie 1961 9 8 pagini 25 bani Prietenia cu marele popor sovietic 
a fost și este chezășia uriașelor suc-

Mîine pe stadionul „23 August" R. P. Romînă — Turcia la fotbal

înaintea meciurilor 
de la București și Istanbul

Fotbaliștii noștri așteaptă cu încredere
Da București și Istanbul, mîine după-amiază, dublă intilnire fotbalistică 

romtyggturcă: echipele, reprezentative A pe stadionul „23 August", cele 
sec6Â.de la Istanbul, pe stadionul „Mihat Pașa".

Interesul cu care iubitorii fotbalului de la noi așteaptă aceste intilniri 
este deplin justificat. Mai intii pentru că, in acest an, ei n-au avut încă 
ocazia să vadă la lucru echipa noastră reprezentativă, aceasta susținind 
pină azi doar un meci, in deplasare, la Istanbul, unde a cîștigat cu 1—0. 
In al doilea rind, pentru că actuala formație selecționată prezintă toată
încrederea și este aptă să ofere publicului nu numai satisfacția reeditării
victoriei din mai, ai și pe aceea a unui joc de calitate. Pentru aceasta
însă, jucătorii primei noastre reprezentative trebuie să privească selec
ționarea lor în echipa țării ca pe o sarcină de onoare, de care trebuie
să se achite au succes. Ei trebuie să lupte din toate puterile, făoînd apel 
la toate cunoștințele lor tehnice și tactice, pentru a reprezenta cu cinste

întîlnirea cu echipa Turciei
Ce ne-a plăcut In meciul de antre

nament cu Metalul București (scor 
6—2) ? fn primul rînd faptul că 
majoritatea jucătorilor selecționabili au 
privit acest joc de verificare cu cea 
mai mare seriozitate, lucru cu care 
nu prea eram obișnuiți în trecut. 
Urmînd deci indicațiile colectivului de

antrenori (Gh. Popescu, E. Vogi și 
N. Roșculeț), ei au reușit să desfă
șoare un joc aproape de măsura po
sibilităților lor. înaintașii au „culcat"

AL. INOVAN

între 14 și 16 octombrie

Pilotul cosmonaut 
GHERMAN TITOV 

va vizita Republica 
Populară Romină

La invitația Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, între 14 și 16 octom
brie, pilotul cosmonaut Gher
man Titov ne va vizita țara 
în cadrul tradiționalei Luni a 
prieteniei romîno-sovietice.

culorile țării în această întrecere sportivă.
Partida de mîine nu e de loc ușoară ! Fotbaliștii turci s-au impus 

în ultimii ani in arena europeană prin jocul lor tehnic, în viteză, cu 
care au obținut frumoase rezultate. Să nu uităm că, recent, ei au pierdut 
numai ou 1—0, la Moscova, in cadrul preliminariilor campionatului mondial, 
in fața reprezentativei U.R.S.S. și că actualmente se află în plină pregă
tire pentru viitoarele jocuri cu U.R.S.S. și Norvegia din cadrul aceleiași 
competiții.

Echipa noastră A are insă posibilitatea unei comportări și unui 
rezultat așa cum le dorim cu toții. Este un „unsprezece" bine echilibrat,
în cane maturitatea și siguranța în joc a unui Voinescu, Nunweiller III,
Constantin, Tătaru se imbirifl armonios cu elanul și tinerețea celorlalți, 
cu toții tineri, dintre care nu mai puțin de 3 (Ivan, Nunweiller IV, 
Pircălaib) sînt debutanți în echipa națională.

In numele tuturor iubitorilor fot
balului, o caldă urare de succes celor 
oare ne vor reprezenta mîine la Bucu
rești și Istanbul!

0 echipă din Bolivia
în țara noastră

Săptămîha viitoare va evolua în țara 
noastră o echipă de club din Bolivia, 
care se află în turneu pe continent. 
Este vorba de clubul „ALLWAYS 
READY" clasat pe locul doi în cla
samentul campionatului bolivian.

Oaspeții vor juca primul lor meci 
la București, joi 12 octombrie, în 
compania Progresului, care se pre
gătește pentru debutul său în „Cupa 
cîștigătorilor de cupe naționale" (ad
versarul său va fi formația portugheză 
Leixoes-Porto). Al doilea meci al boli
vienilor va avea loc duminică 15 oc
tombrie la Cluj, ‘cu Știința.

Reuniune

internațională de box
" Astă-seară, la ora 19, în" 
-'„potcoava" stadionului Re-- 
"publicii vor încrucișa mânu-- 
"șile pugiliștii din echipele re-" 
" prezentative de tineret ale" 
--R.S. Cehoslovace și R.P. Ro-" 
"mîne.

.. (Citiți reportajul în legătură cu-- 
'■această gală în pag. a IV-a). "

NUNWEILLER HI
stoperul echipei 

noastre

BASRl
fundașul stingă 
al echipei turca

PROGRAMUL DE MIINF. DE PE
STADIONUL „23 AUGUST":

ora 12,45: finala campionatului 
de fotbal (copii) al regiunii Bucu
rești : Victoria Giurgiu — Spicul 
Căzănești.

ora 14,00: Meciul de handbal
R.P. ROMINA — R.D. GERMANA.

ora 15,30: R.P. ROMINA A — 
TURCIA A.

BUCUREȘTI—CHIȘINĂU:
Selecționata de lupte clasice a ora

șului Chișinău (R.S.S. Moldovenească) 
care se află în țara noastră a susți
nut aseară în sala Dinamo din Capi
tală prima intilnire din cadrul turneu
lui, în compania selecționatei orașului 
București. Sutele de spectatori prezenți 
la reuniune au aplaudat frumoasa 
comportare a luptătorilor celor două 
echipe. Superiori din punct de vedere

(Continuare in pag. a 5-a)

Șutul lui Constantin va poposi in poarta echipei Metalul. Fază din jocul de 
antrenament Lotul A — Metalul București (6—2).

marea Uniune Sovietică. In cinstea 
Lunii prieteniei romîno-sovietice ai* 
loc nenumărate competiții. Sute și sute 
de mii de tineri și tinere se întrec in 
tradiționalul cros „Să întimpinăm 7 
Noiembrie", iau parte Ia „Ștafeta prie
teniei" care, pornind din cele mai în
depărtate colțuri ale țării, poartă spre 
răsărit, către marea țară a construc
torilor comunismului, mesajul de dra
goste al tineretului romin. Prietenii 
trainice s-au legat între sportivii ro- 
mini și sportivii sovietici. Nenumărate 
sint exemplele. Iar roadele acestei 
prietenii se văd zi de zi in schimbul 
de experiență pe care sportivii patriei 
noastre îl fac cu fruntașii sportului so
vietic. Invățind din experiența celei 
mai avansate mișcări de cultură fi
zică din lume sportivii noștri au reu
șit să-și ridice măiestria, să obțină 
succese răsunătoare, spre gloria pa
triei.

Trăiască in veci prietenia romino, 
sovietică I

ECHIPA MASCDEINĂ
ÎNTÎLNEȘTE

Numeroșii iubitori ai sportului din 
Capitală și din provincie, care vor 
lua loc mîine în tribunele stadionu
lui „23 August", vor avea ocazia să 
asiste la un interesant meci interna
țional de handbal în 11. Este vorba 
de întîlnirea dintre echipele reprezen
tative masculine ale R. P. Romîne și 
R. D. Germane, care se va disptda 
în deschidere.

Echipa oaspe are o valoare bine

7-1 LA LUPTE CLASICE
tehnic, luptătorii romîni au cîștigat 
întîlnirea cu 7—1. Următoarea confrun
tare are loc mîine, cu începere de la 
ora 11, în aceeași sală și va opune 
formației din Chișinău cea de a doua 
selecționată a orașului București.

Rezultate tehnice : cat. 52 kg. :
G. Szabad (B.) b. tuș m. 11 G. Te-

V. GORUN

(Continuare in pag. a 8-a)

Mîine pe stadionul „23 August**

DE HANDBAL ÎN IE A II. P. DOMINE 
«TENTATIVA II. D. GIIIMANI

cunoscută pe plan internațional. Din 
anul 1950, de cînd formația masculină 
de handbal în 11 a R. D. Germane 
a disputat primul său joc internațio
nal, handbaliștii acestei țări au sus
ținut nenumărate partide cu selecțio
natele reprezentative ale R. S. Ceho
slovace, Suediei, Elveției, Austriei,

R. P. Ungare, Finlandei, R. P. Polone 
etc., cucerind victorii de prestigiu. De 
altfel, nici nu-i de mirare acest lucru 
dacă ținem seama de faptul că hand
balul este un sport național în R. D. 
Germană, unde există un mare număg

O. NODEA

(Continuare in pag. a 8-a)

II. IIABERHAUFFE

Xii și mîine Ia Timișoara

Triunghiularul atletic feminin R. P. Romină—R. P. Ungară—Italia 
și întîlnirea masculină de tineret R. P. Romînă-R. P. Ungară

TIMIȘOARA 6 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Timișorenii sînt 
recunoscuți ca mari iubitori ai spor
tului. De aceea, nici nu este de mi
rare că în oraș, tinerii sau cei vii'st- 
nici discută problemele sportului pe 
toate fețele, în toate amănuntele. Cel 
mai mult se discută — nici nu s-ar 
putea altfel — despre fotbal. Progra
marea in localitate a, unor importan

te și mult așteptate .concursuri de 
atletism, cum sint triunghiularul e- 
chipelor feminine R. P. Romîne, R.P. 
Ungare și Italiei și întîlnirea mascu
lină de tineret R.P. Romînă — R-P. 
Ungară le-a oferit însă localnicilor 
subiecte vii de discuție. Și astfel, 
dintr-o dată, toată lumea vorbește 
acum despre atletism, despre con
cursul care se va desfășura simbătă

și duminică, despre participanți sau 
șansele echipelor noastre-

Iolanda Balaș pe care au aplaudat-a 
sute de mii de spectatori din zeci de 
orașe ale lumii va concura iarăși —i 
după mai bine de șase ani — in ora- 

t 
ROMEO VILARA, j

<■ _ & RfW- L Sza).

sec6%25c3%2582.de


Sportivii de la „Autobuzul
și-au ales noul consiliu

aso ciația sportivă „Autobuzul" de pemembrii U.C.F.S. din
Tudor Vladimirescu din Buc urești conferința pentru alegerea noului 

constituit un eveniment deosebit de important. Lucrul acesta il 
delegaților și interesul cu

Pentru 
gă uzinele 
consiliu a 
atestă prezența a- peste 95 la sută din numărul 
care o mare parte dintre aceștia au luat parte la- dezbaterea activității des
fășurate de consiliu.
In desfășurarea activității sportive 

au fost angrenați aproape 1.000 d'e 
muncitori și muncitoare din cadrul u- 
zinelor „Tudor Vladimirescu". Subli
niind acest lucru, darea de seamă a 
seos în evidență faptul că posibilitățile 
asociației sportive sînt mult mai mari. 
In cele 8 secții pe ramură de sport 
existente (atletism, fotbal, șah, tenis 
de masă, tir, turism, volei și rugbi) 
ca și în altele care ar putea lua ființă 
pot activa de două ori mai mulți mun
citori decît își desfășoară în prezent 
activitatea. Competițiile pe asociație 
desfășurate în ultimul timp au angre
nat în practicarea sportului un număr 
din ce în ce mai mare de tineri' și tî- 
nare. Dar faptul că aceste întreceri nu 
au fost organizate cu regularitate și 
că nici popularizarea lor nu a fost 
făcută cum trebuie a făcut ca mulți 
muncitori să rămînă în afara competi
țiilor.

Succesele realizate de sportivii de 
la uzinele „Tudor Vladimirescu" sînt 
demne de remarcat: rugbiștii se pre
gătesc să asalteze categoria A, fotba
liștii au promovat în prima categorie 
a campionatului orășenesc, voleibaliștii 
își desfășoară activitatea în categoria 
a Il-a a campionatului orășenesc etc. 
Aceste succese puteau fi însă mult mai 
mari dacă antrenorii și instructorii, 
sprijiniți activ de consiliul asociației, 
ar fi' recrutat cu atenție clementele ta
lentate din rîndurile muncitorilor uzi
nei. Munca de selecție se putea face 
tocmai în cadrul unor concursuri pe 
asociație.

Participanții la discuții au analizat 
cu simț de răspund'ere, în spirit critic 
și autocritic, activitatea desfășurată și 
au făcut importante propuneri. Ei s-au. 
angajat să-i sprijine pc noii aleși pen
tru realizarea sarcinilor ce stau în fața 
dezvoltării mișcării sportive în uzină.

DIN CUVÎNTUL PARTICIPANTILOR 
LA CONFERINȚA

Delegații la conferință au dezbă
tut, așa cum am mai spus, o serie; de- 
importante probleme. Spicuim din cu- 
yintul lor :

VASII.E IONESCU — lăcătuș:. „Multe 
dintre lipsurile muncii desfășurate de 
consiliu se datoresc faptului că o mare 
parte dintre cei aleși sâ conducă acti
vitatea sportivă s-au dezinteresat com
plet de sarcini. Anul acesta consiliul 
nu s-a putut întruni niciodată fiindtă, 
deși anunțați, majoritatea membrilor 
consiliului n-au venit la ședință. Este 
necesar ca pe viitor să se repartizeze 
sarcini precise tuturor membrilor aleși 
în noul consiliu, iar aceștia să răs
pundă cit cinste încrederii ce Ii s-a 
acordat".

ARTEMIZA TUDORĂNESCU — 
funcționară : „Fotbaliștii din uzină se 
bucură de multă simpatie. Am vrea 
totuși să-i rugăm să nu mai joace fot
bal pe terenul de... volei. Au suficient 
spațiu pe terenul de fotbal I Propun 
ca noul consiliu să acorde o atenție 
sporită dezvoltării voleiului in uzina 
noastră și în special celui feminin".

MATEI ILIESCU — lăcătuș : „Rug- 
biul este un sport frumos. Mulți dintre 
tinerii muncitori din uzina noastră s-au
și convins de acest lucru. Dar pentru r- 
ca acest sport să capete o- bază de ' 
mase este nevoie de mai mult sprijin 
din partea consiliului asociației spor- 

în planul de 
sportului cu ba
ți neretului din

la număr, — care „uită" să restituie 
echipamentul zile șl chiar luni. Se mai 
găsesc fotbaliști care aduc după o zi 
sau două echipamentul umed, ceea ce 
duce la deteriorarea lui. S-întem cu 
toții obligați să veghem la îngrijirea 
bunului obștesc și de aceea fac un apel 
la toți sportivii să aducă la timp echi
pamentul și 
gazie".

MIRCEA 
„Sînt unii; 
devenit din. 
Au astăzi la îndemină terenuri, echi
pament și material sportiv din belșug. 
Au antrenori și îndrumători. Și tot sînt 
nemulțumiți. Nof cei care sîntem mai 
vechi în această uzină, care am mun
cit Ia amenajarea terenurilor și bazelor 
sportive, nu putem fi de acord cu mof
turile acestora. Dacă mai este necesar 
încă un teren sîntem dispuși să punem 
mina alături de ei și să-l amenajăm. 
Dacă sint necesare noi materiale vom 
cumpăra din cotizații. Dar nu putem 
admite ca ele să fie irosite".

GH. PIȚULESCU — inginer șef al 
uzinelor „Tudor Vladimirescu" : „Con
sider că membrii consiliului au activat 
sectar. In locul unei temeinice munci 
colective ei au lucrat la voia intîmplă- 
rii, fără să știe unul de altul. Aceasta 
este cauza principală a tuturor lipsu
rilor. Dacă ar fi fost angrenat întreg 
colectivul atunci birourile de secții, in
structorii și antrenorii ar fi organizat 
întreceri de mase și ar fi recrutat nu
meroși tineri talentați. Va trebui ca 
in zilele următoare să se inceapă orga
nizarea întrecerilor pe asociație la toate 
disciplinele. Ele trebuie să devină tra
diționale și să angreneze tot mai mulți 
muncitori".

C. DUMITRAȘCU — membru al co
mitetului de partid pe uzină : „Comu
niștii din uzina noastră au sprijinit ac
tivitatea sportivă. Comitetul de partid 
a trasat sarcina educării sportiviior 
noștrl șl acest lucru a fost făcut inre- 
gistrîndu-se o evidentă creștere a nive
lului politic și cetățenesc al sportivilor. 
Va trebui să. dezvoltăm toate discipli
nele sportive și să mărim numărul 
celotr practicate in uzina noastră. Con
siliul asociației va trebui să colaboreze 
cu sindicatul și U.T.M. pentru a rea
liza noii și importante succese. Lipsu
rile care au fost semnalate vor t’reb-il 
să fie înlăturate prin muncă intensă, 
prin colaborare strinsă".

Delegații la conferință au ales apoi 
noul consiliu al asociației sportive 
„Autobuzul". Din el fa:c parte: mento
rul N. Niculae, strungarul C. Borieanu, 
lăcătușul V. Ionescu, inginerul C. Băr- 
bulescu, controlorul tehnic V. Bardan, 
C. Cotor — șeful serv, producție, ingi
nerul C. Opriș, lăcătușul Gh. Mănescti, 
lăcătușul M. Iliescu, controlorul teh
nic V. Cucu, referentul tehnic Gh. Riga, 
funcționara Artemiza Tudorănescu, in
ginerul C. Dumitrescu, sudorul T. 
Dincă, strungarul Gh. Radu, sudorul 
Gh. Maican și Gh. Pițulescu — ingi
ner șef. Funcția de președinte al! con
siliului asociației sportive „Autobuzul" 
o îndeplinește comunistul Nicu Nicolae.

HRISTACI+E NAUM

DRAGHICI — strungar : 
sportivi la noi care au 
cale afară de pretențioșii

niaterialul sportiv la ma-

alegerile organelor lo-
ale U.C.F.S. au intrat în faza fi— 
In asociațiile sportive bucureștene

il 11 MM
F V . A .... '„ -. r țz

jî!
SB

Recent a avut loc conferința, pentru alegerea organelor locale U.C.F.S. 
la asociația sportivă S.P.C. Delegații la conferință a-u ascultat cu atenție 
expunerea dării de seamă, am dezbătut problemele ivite m activitatea 
vechiului consiliu și au făcut judicioase propuneri pentru viitor, (In 
fotografie — un aspect din timpud conferinței)'.

fl

membri 
noastre 
sportivi 
răspun-

patriotică, o bază sportivă complexă 
la ștrandul Băneasa, pină la data de 
1 mai 1962.

• Consiliul asociației sportive va 
analiza periodic activitatea sa asupra 
felului in care au fost duse la înde
plinire aceste obiective.

In Capitală

nală.
aaest eveniment a constituit o adevărată 
sărbătoare pentru membrii U.C.F.S. Ti
nerii sportivi* și-au înzecit- eforturile 
pentru a da un randament sporit în pro
ducție^ iar pe terenurile de sport au 
dovedit mai multă discipline, mai multă 
con ș tiinciozitate.

Despre felul cum s-au desfășurat ale
gerile în asociațiile sportive s-a discutat 
zilele trecute la consiliul1 orășenesc 
U.C.F.S.^ cîm! președinții și tehnicie
nii, consiliilor raionale U.C.F.S. din 
pitala au dezbătut pe larg această pro
blemă. S-a sublimat că, în majoritatea 
raioanelor din București, alegerile orga
nelor locale ale U.C.F.S. sînt pe punctul 
de a fi încheiate. Astfel, în raioanele 
1 Mai, 23 August, Tudor Vla-dim-ittescu, 
Nicolae Bălceseu, Gheorghe Gheorghiu- 
fîejș, Lenin, Grivița Roșie, noile con*- 
silii de conducere ale asociațiilor spor
tive s-au constituit și au trecut la 
zoLvawea

Peste 
încheia 
U.C.F.S. 
d’atoria 
pentru a 
sociațiilor sportive bucureștene să fie 
cît mai bogată.

re
primelor sarcini, 
ciîteva zile, în Capitală, se 
alegoriile organelor locale 
în asociații. Noile consilii

(te-
face ca activitatea în cadrul a-

vor 
ale 
au

munci cu perseverență

tive. Cer să se treacă 
muncă popularizarea 
Ionul oval in rîndurile 
uzină".

GH. SAMUREANU — antrenor de 
fotbal : „Fotbalul este îndrăgit in uzi- 
•te t Eu spun că este chiar foarte in- 

pe 
să 
fie 
de

•te! Eu spun că este chiar toarte 
drăgit. Dar am vrea să-i rugăm 
înfocații noștri suporteri să ne lase 
muncim. Nu este bine ca echipa să 
făcută de toți acești suporteri, ci 
acela care-i urmărește in permanență 
la antrenamente... Toate sesi’zăii'e, 
toate propunerile suporterilor noștri ar 
trebui să urmeze o cale firească: biroul 
secției și consiliul asociațieii Așa vom ” 
reuși să îndeplinim sarcinile pc care 
le a\em“.

CONSTANTIN STAN — magazi
ner : „Majoritatea sportivilor sint or
donați, corecți. Aduc echipamentul îna
poi la timp, se îngrijesc de păstrarea 
lui iu bune condițiuni. Silit alții însă 
— ce-i drept din ce în ce mai puțini

Din planul de măsuri 
al asociației sportive P. T. T.

Zilele trecute, in sala de festivități
Palatului Telefoanelor, a avut loc

conferința asociației sportive P.T.T. 
Au luat parte numeroși delegați — 
reprezentanți a peste 1.000 de 
U.C.F.S.— activiști ai mișcării 
de cultură fizică și sport, 
fruntași. Anailizind cu simț de
dere activitatea sportivă a asociației 
P.T.T., participanții la conferință au 
scos in evidență succesele și lipsurile 
asociației, făcînd o serie de propuneri 
menite să îmbunătățească activitatea 
sportivă. Incluse in planul de măsuri, 
aceste propuneri au devenit obiective 
de viitor ale acestei asociații. Spicuim 
citeva din ele:

• Numărul de membri U.C.F.S. va 
crește neîncetat, astfel ca la sfîrșitul 
anului 1961. asociația sportivă să aibă 
un număr de 1.300 membri U.C.F.S., 
toți cu cotizația la zi.

• Consiliul asociației sportive va 
elabora un plan de acțiune privind 
activitatea competițională de mase, 
pentru atragerea unui număr cit mai 
mare, de tineri și tinere.

• Pentru continua ridicare a nive
lului politic și ideologic, toți sportivii 
vor fi încadrați in formele de învă
țământ: politia

• Se vor organiza conferințe pe 
teme educative în toate secțiile spor
tive.

Consiliul asociației sportive vai 
lua măsuri pentru instruirea birourilor 
de secții și organizatorilor sportivi de 
grupe, in problemele 
tor, pină la data de

activității de vii-
15 octombrie a.c.

asemenea, măsuri• Se vor lua de 
privind folosirea judicioasă a fondu
lui prevăzut in buget.

• Cu sprijinul comitetului de partid 
și in colaborare cu organele sindicale 
U.T.M. și celelalte organizații de mase, 
consiliul asociației sportive P.T.T. va 
reamenaja și construi prin muncă

Ceferiștii din Giurgiu și-au ales
noul consiliu al asociației sportive 

sportive arătînd că dacă ar fi existat 
o mai bună planificare a muncii, re
zultatele ar fi fost și mal bune. _ In 
acest sens au vorbit tovarășii Liviu 
Filip, Anghel Cristian și Francisc 
Bîrsan. Ultimul a făcut propunerea 
ca noul consiliu al asociației sporti’te 
să ia măsuri pentru rearnerta jarea 
terenurilor de- volei de la stația C.F.R. 
Giiurgiu-Nord și a terenului de fotbal 
de lingă gara Giurgiu-oraș. In în
cheierea ședinței participanții au ales 
noul consiliu aii asociației sportive în 
componența căruia intră printre alții 
tovarășii' Gheorghe Popescu, Marin 
Crepoiu, Gheorghe Țăranii.

Deși înființată în urmă cu un an, 
asociația sportivă C.F.R. Giurgiu nu
mără în prezent peste 900 de membri 
ai U.C.F.S., care desfășoară o rod
nică activitate în secțiile de fotbal, 
volei, șah și- tenis de masă. In cadrul 
diferitelor competiții raionale sau 
orășenești, echipele asociației sportive 
C.F.R. Gfurgiu au: obținut rezultate 
dintre cele mai frumoase.

Despre toate aceste succese 
vorbit’ cu. j, 
dintre participanții- la 
alegere a organelor 
U.C.F.S. organizată în 
ciației sportive C.F.R. 
afară de aceasta însă, 
dintre cei care au luat cuvîntul la 
discuții, au criticat consiliul asociației

nu
justificata mîndrie- multi 

conferința de 
locale 

cadrul 
Giurgiu.

o bună parte

ale 
a so

ln

STAN CRI STEA — coresp.

Ne scriu corespondenții despre alegerea
organelor locale

Iu aceste zile continuă să se 
generale și conferințele pentru ale 
sportive. Publicăm citeva din nume 
recent la redacție.

• Recent a avut loc adunarea ge
nerală pentru alegerea noului consi
liu al asociației sportive „RECOLTA" 
G.A.S. CISLĂU. După ce a fost citită 
darea de seamă, membrii U.C.F.S. au 
luat cuvîntul și au criticat activitatea 
consiliului care nu a depus suficiente

ale U. C. F. S.
desfășoare in întreaga țară adunările 
gerea noilor consilii ale 
roasele corespondențe care

asociațiiior 
ne-au sosit

o serie de

476 dc participanți la iinala „Cupei Agriculturii" 
din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară

Organizatorii finalei „Cupei Agricul
turii^ din regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară și-au făcut datoria. pe de
plin. După stabilirea, programului ce
lor două zile de întreceri ce urmau să 
se desfășoare in patru, comune (Gor
nești, Dumbrăvioara, Periș și Miercu
rea Niraj), a orariului transportului 
sportivilor dintr-o localitate in alta cu 

•..autobuze speciale, după rezolvarea ca
uzării și a celorlalte probleme organiza
torice, au luat legătură chiar și cu in

stitutul meteorologic. Și aici a inter- 
venit singura, defecțiune:' s-a anun
țat timp favorabil dar contrar..■ pre
vederilor, in ziua a doua a finalelor, 
dimineața, a inceput o ploaie toren- 
țial'ă. Aceasta insă nu a constituit o 

k piedică in fața organizatorilor și in- 
'■ trecerile intre cei 476 de participanți 
; s-au desfășurat pină la sfirșiț in de- 
. Plină ordine.

i

Numărul mare de spectatori, entu
ziasmul tineresc de pe terenurile de 
sport, întrecerile viu disputate cu oca
zia cărora au fost desemnați cei mai 
buni sportivi din mediul sătesc al re
giunii, au f ăcut ca f inalele să se ridice 
la nivelul așteptărilor. O atracție in 
plus a prilejuit pentru spectatorii din 
Gonești demonstrația de indeminare 
a motacidistilor- din 
acum primii clasați 
pline sportive.

ATLETISM.. Fete :.
Szasz (TușnacLsat;); 400-'
Călbăjos (Mila;) 1.14.3 
ko Bira (Zeteaj 1,20;.
Cornelia Lur.gu (Sintana de Mureș) 7,55
lungime: Piroska Szasz 3,50; Băieți: 
100 m : Carol' Szekeres (Miercurea Ni
raj) 12,00'; 300' m : Andrei Szapos (Tuș- 
nad-sat) 256,Z8f 3 000 m r Andrei Sco
pos 10,17; înălțime: 1. Iul'iu Jakab 
(Mărtimșj 1,55, 2. Arpad Gondos 1,55;

Tg. Mureș., lată
9 disei-in. cele

100 m : Piroska 
m: Ana 

; înălțime : Ildi- 
greutate (5 lcg),r

eforturi pentru a dezvolta
discipline îndrăgite de tinerii de la 
G.A.S. Cislău. Ei s-au referit în spe
cial la activitatea nesatisfăcătoare care 
se desfășoară in seețiile de oină și 
călărie. Ăpoi a fost ales noul consiliu 
care s-a angajat să lichideze lipsurile 
existente in. activitatea sportivă a aso
ciației și să depună eforturi pentru 
dezvoitarea întrecerilor de mase.

Alexandru Isar
• Tînăra asociație sportivă „SĂNĂ

TATEA" DIN BOTOȘANI a obținut 
in ultimele luni importante succese. 
In cele cinci secții pe ramura de 
sport (volei, baschet, handbal,. șah și 
tenis de masă) activează aproape 800 

' de- membri U.C.F.S.,, iar la întrecerile pe 
asociație- participă din ce în ce mai 
mulți. concurenți. Aceste lucruri au fost 
evidențiate cu prilejui’ adunării gene
rale
care

1

greutate-: Adalbert Czako (Miercurea 
Niraj) 10,02 ; lungime : Coloman Sze- 
keres (Band) 5,40. CICLISM. Băieți: 
Aron Petre (Odorhei); fete: Elisabeta 
Biro (Odorhei). TRINTA. cat. 55 kg,: 
Oh. Agriș (raion Tg. M’ureș); cat. 61 
kg: Samoilâ Munteanul (Reghin) cat. 
68 kg.:. Gh. Gyorgyi (Tg. Mureș)?, 72 
kg. Ștefan Costa (Reghin); 84 kg: Iu- 
liu Jakab (Odorhei).

La FOTBAL, pe primul loc s-a '

pentru alegerea noului consiliu, 
a avut loc recent.

V. V argan ici
Zilele trecute s-a desfășurat la 

școala tehnică de geologie din BUCU
REȘTI adunarea generală pentru ale
gerea noului consiliu al asociației 

_ ‘ Discuțiile au scos 
' in evidență succesele realizate de că- 

. . .. .. ‘ 
și lipsurile care măi dăinuie în- acti
vitatea acesteia, te noul consiliu au 
fost aleși tovarășii r Andrei Rotaru,

i

clasat echipa comunei Gornești (2—1 , 
in finală eu Suseni), la GIMNAST!- /
CA a ciștigat formația comunei Ze- (“"țînărul geolog", 
tea, Ia OINĂ, echipa din. Fiiea, iar 7
la POPICE Miercurea Niraj. Tată (j-g asociația sportivă „Tînărui geolog' 
acum clasamentele- la HANDBAL : 
fete: 1. Mugeai, 2. Ditrău, 3, Singior- ? 
giul de Pădure; băieți: 1. Ditrău, 2. 1
Zetea, 3. Singeorgiul de Pădure. VO- , Ion Bunghez,. Aurelia Mleldovan, Flo- 
LEI: băieți: I- Valea Largă, 2. STn>- ‘ ~ “
georgiul: de Pădure, 3- Tușnad-sat;
fete; 1. Gătești^, 2. Diteu, X Cteța^

rin Băluță și Iorr Popescu;
■r :

Giovanni Zarnolo



ULTIMA ETAPA 1NMNTE4 ÎNTRERUPEA!!
PE URMELE MATERIALELOR REPUBLICATE

Din nou lașul reține .atenția iubi
torilor de rugbi. După acel ^excelent 
0—0, realizat în compania liderilor, 
rugbiștii de la CSMS așteaptă cu în
credere jocul cu cea de a doua cla
sată, echipa CCA. Partida -este (Consi
derată pe bună dreptate derbiul ace-

Metalul 
■teren

Jocurile etapei a XlX-a 
-AZI;

,23 August"—Rapid Buc., 
Gloria, ora 15,45

MTINE:
Grîvița Roșie—Știința Cluj,
Parcul Copilului, ura 10

tilnirca de la Petroșani unde echipa 
locală va primi replica dinamoviștilor 
bucureșteni. In jocul cu Știința Bucu
rești, echipa ITB, are o nouă ocazie 
să confirme ascendentul său de formă. 
Olimpia Brașov are meci „acasă" cu 
Progresul și, indiferent de rezultat, 
am dori să consemnăm acel pas spre 
calitate pe care-1 așteptăm de multă 
vreme de la rugbiștii brașoveni.

CAMPIONATULUI
Așadar, o etapă cu destule „capete 

de afiș", cu partide echilibrate ale că
ror rezultate pot aduce multe schim
bări in clasament. In același timp, 
această ultimă etapă va prilejui iubi
torilor de rugbi o nouă ocazie de a 
urmări evoluția sportivilor fruntași se
lecționați în vederea meciului cu echi
pa Franței.

Ar fi de dorit ca și jocurile acestei

CFR 
teren .
Ștîinta Buc.—1TB, teren Tineretu
lui IV, ora 11,30
CSMS Iași—CCA
Știința Petroșani—Dinamo Buc. 
Olimpia Brașov—(Progresul Buc.

s^tei etape, după care primul campio
nat va cunoaște o întrerupere.

Meciul are o importanță deosebită 
și pentru... ceferiști care dețin șefia 
clașaFAltului dar numai la un punct 
difereriță de CCA. CFR Gri vița Roșie 
manifestă însă o formă bună și nu 
vedem cum ar putea să piardă jocul 
pe care-1 dispută la București cu 
Știința Cluj. Echilibrată se anunță in-

Din nou, iubitorii de rugbi din Capitală vor avea prilejul să urmărească valo
rosul „XF“ feroviar. Fază din jocul cu Dinamo București.

Foto: P. Romașan

Dinamo OborC. C. A.
in campionatul orașului 

București

Foarte disputat se anunță și meciul 
dintre Metalul „23 August* 
București. Metalurgiștii sînt 
victorie realizată, in fața 
București dar și Rapidul se 
la această întîlnire după un 
obținut la Cluj cu Știința,
considerat ca una din surprizele eta
pei trecute.

și Rapid 
după o 
Științei 

prezintă 
joc egal 
rezultat

etape să fie caracterizate de aceeași 
atmosferă de deplină sportivitate, de 
aceeași atitudine disciplinată pe care 
am consemnat-o etapa trecută. Și, fi
rește, așteptăm din nou arbitraje 
bune

O SESIZARE FÂRA... URMĂRI
Din Sinaia ne-a scris tov. Ion Vîlcu. 

Ne informa despre faptul că în oraș 
nu există nici o secție de box, deși 
sînt foarte mulți amatori să practice 
acest sport O frumoasă inițiativă de 
organizare a unei secții de box por
nită în urmă cu trei ani, ne scria citi
torul nostru, a rămas fără rezultat.

Consiliul raional U.C.F.S. Cîmpina, 
căruia i-am trimis sesizarea, ne-a răs
puns că în urma cercetărilor făcute la 
fața locului a constatat justețea sesi
zării. Nici una din cele cinci asociații 
sportive din Sinaia nu are o secție 
de box. Motivul : „asociațiile nu au 
încă asigurată baza materială nece
sară desfășurării acestei activități"...

Pină aici, toate bune. (Bune, e un 
fel de a vorbi I) Un lucru nu rezultă 
insă din 
U.C.F.S. 
pentru a 
sportului 
statările 
nu au rezolvat problema.

I-CH I P AM ENTE IM P ER M E ABI LE
Un grup de sportivi de la asociația 

Tractorul de pe lingă S M.T. Buda ne-a 
trimis o scrisoare prin care propune 
confecționarea de echipament din ma
terial plastic pentru fotbaliști -și arbi
tri. Federația romină de fotbal, căreia 
i-am trimis scrisoarea sportivilor din 
Buda. ne-a răspuns că -se va ține sea
ma de propunerea menționată, astfel 
că in scurtă vreme fotbaliștii și arbi
trii nu vor mai fi... udați in caz 
ploaie.

„ARBITRII NU AU AVUT 
DREPTATE...

...atunci cînd au dispus ca echipa 
fotbal Locomotiva Grivița Roșie 
piardă meciul cu 8—0. in favoarea

scrisoarea consiliului raional 
Cîmpina: ce măsuri a luat 

satisface dorința iubitorilor 
cu mănuși din Sinaia ? Con- 
făcute chiar la fața locului

de

Tn campionatul pe echipe al orașu
lui București va avea loc întilnrrca 
dintre cele mai bune formații din 
Capitală: C.C.A. și D'mamo Obor. 
Meciul acesta ne dă prilejul să ur
mărim o serie de halterofili de certă 
valoare: Lazăr Baroga, Silviu Cazan. 
Gheorghe lenciu, Niță Pană, A. Va- 
sarhelyi (C.C.A.), Gh. Moldoveanu, 
Gh. Mincu, N. Matei, Cornel Kelemen 
(Dinamo Obor). Deosebit de intere
santă va fi „întrecerea" dintre L. Ba
roga și S. Cazan, care deși sînt din 
categorii diferite, se vor strădui să 
ridice, în jur de 430 kg.

Intîlnirea va avea loc 
(opa J" * - ™
prima întîlnire victoria a 
partea formației C.C.A. cu 2227,5 kg 
la 1900 kg.

Clasamentele in campionatul de

D. G.

calificare

de 
să 
e- 

chipei Dacia, pentru motivul că jucă
torii primei echipe nu au avut înscrisă 
vizita medicală pe carnete". Faptul a- 
cesta ne este comunicat de F.R. Fotbal 
care răspunde prin adresa nr. 24.920 
că „în baza dispozițiunilor în vigoare 
nu se poate da joc pierdut vreunei e- 
chipe pentru lipsa vizitei medicale" șt

că deci consiliul orășenesc U.C.F.S. 
București a decis în mod just anu
larea deciziei și rejucarea meciului res
pectiv. Sesizarea făcută ziarului nos
tru de consiliul asociației sportive Da
cia din Capitală, primește in acest fel 
răspunsul forului competent.

„MUSTRARE SCRISA" PENTRU 
NEGLIJENȚĂ

Consiliul asociației sportive Voința 
din Satu Mare ne-a sesizat nemulțu
mirea provocată de neglijența comisiei 
regionale de șah Maramureș, care nu 
a înaintat la timp Federației romine de 
șah procesul verbal al întrecerilor eta
pei regionale a campionatului republi
can pe echipe, din care cauză șahiștii 
asociației, .ciștigători ai etapelor de ra
ion și regiune nu au putut participa 
la faza de zonă.

F.R. Șah a cercetat cazul și a găsit 
sesizarea justă. S-a dispus sancționa
rea celor vinovați de neglijență. Consi
liul regional U.C.F.S. Maramureș ne 
răspunde la rindul său că „vinovat de 
această neglijență se face tov. Constan
tin
nu. ______ __ ______
de șah procesul verbal al concursului 
Și ... _............
sus, biroul U.C.F.S. regional l-a sane-, 
tionat pe tov. Scurtu ci mustrare scri
să".

NU PRIMEAU CU REGULARITATE 
ZIARUL

Tn numele mai multor cititori, tov. 
Ion Cionoiu, mecanic la cariera C.E.R. 
Zebil din regiunea Dobrogea. ne-a se
sizat faptul că primește ziarul cu în- 
lirziere. 'Oficiul P.T.T.R. Babadag ne 
răspunde că a cercetat cazul Vinovat 
se tace factorul poștal Nicolae‘Chiriae. 
pentru care s-a cerut forului superior 
sancționarea cu „mustrare scrisă". De 
asemenea, dirigintele oficiului Sari- 
chioi a fost criticat pentru lipsă de 
preocupare față de felul cum s-au dis
tribuit ziarele.

Abonații au primit numerele lipsă iar 
conducerea oficiului P.T.T.R Babadag 
ne asigură că in viitor nu se vor mai 
ivi neajunsuri in (distribuirea ziarului

Sctirtu. șeful sectorului tehnic, care 
a înaintat la timp Federației romine

graficul. Pentru cele arătate mai

sîmbătă
17 «-în sala Floreasca II). In 

întîlnire victoria a fost de

SERIA

1 Petrol Chimie
2. CFR Gr Roșie
3. Dinamo II
4. Rapid II
5. Arhitectura
6. S.N. oltenița
7. St. Inst. Constr.
8 ~ ‘
9.

10.

Universitatea
Știința I.P.G.G. 
Autobuzul

I crupa A

10
8
7
7
7
3
2

n
11 
11 
11 
11 
io

9 
io 
io
10
11

o 1
0 3
1 3
0 4
0 3
1 5
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3 0 7
2 0 8
1 0 10

31
27
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3. Vulcan Buc.
4. Petrolul Pitești
5. Sirena Buc
6. Gloria Buc.
7. Drubeta Tr. Sev.
8. 'C.F.R. Electro Cr.

I

1.
2.
3.

SERIA

1. FI, roșie Buc.
2. Meteorul Buc.

o 78:17 25
1 75:20 23

Faza finală a concursului republican
dc miercuri dimineața te

al complexului sportiv „23
Tncepînd 

renul III 
August” găzduiește întrecerile finale ale 
concursului republican de hochei pe 
iarbă. La întreceri, care se desfășoară 
sistem tumeu-tur, participă echipele: 
Olimpia Oradea, Voința Pitești, Pro
gresul Gheorghieni, Șantierele Navale 
Oltenița, Școala Sportivă de Elevi nr. 
2 București și Victoria București.

După trei zile de întreceri, în clasa
ment conduce Victoria Bnc. cu 6 puncte, 
urmată de Progresul Gheorghieni 3 
puncte (cu un meci mai puțin) și Olim
pia Oradea.

Iată, de altfel, și rezultatele 
trate : Ziua I: Olimpia Oradea 
ința Pitești 4—0 ; Progresul 
ghieni — Șantierele Navale 
3—0 ; Victoria București — 
Sportivă de Elevi nr. 2 Buc. 
Ziua a Il-a : Victoria Buc. — Ș.N. Olte
nița 2—1; Voința Pitești — Șc. Sp. 
Blevi nr. 2 Buc. 0—1 ; Progresul 
Gheorghieni — Olimpia Oradea 0—-0.

Ziua a lll-a: Șc. Sp. Elevi nr. 2 Buc.
— Ș.N. Oltenița 1—1 ; Victoria Buc.
— Olimpia Oradea 1—0.

întrecerile continuă astăzi dimineața 
și după-amiază, iar mîine, dimineața.

R. BOGDAN — coresp.

înregis-
— Vo- 
Glicor- 

Oltenița 
Școala 
1—0

Patinaj pe rotile
DupS frumosul succes dc care s-a bu

curat concursul de patinaj pe rotile des
fășurat în București în urmă cu cîtva 
timp, comisia orășenească de patinaj 
organizează mîine dimineață, înccpînd de 
la ora 9, noi întreceri pentru pose
sorii de patine cu rotile. Alergările 
vor avea loc pe aleile ce împrejmuiesc 
Circul de Stat din Parcul Tonola și 
sînt deschise următoarelor categorii de 
vîrstă, fete și băieți: 8—10 ani, 10— 
12 ani, 12—14 ani, 15—16 ani, 17— 
18 ani și seniori. In funcție de catego
riile de vîrstă concurenții vor avea de 
străbătut distanțe între 50 și 
iar seniorii între 500 și 3000 
încheierea alergărilor sportivii 
din .patinajul artistic vor face
strațli de palinaj artistic pe rotile.

500 m, 
I.a 

fruntași 
demon-

m.

I

SERIA a

Farul Constanța 
Cimentul Medgidia 
Petrolul Ploiești

4 Constructorul PI.
5. Metalul Buzău
6. Precizia Bacele
7. U.S.A.S. Năvodari
8. Progr. R Sărat

Rezultatul meciului 
Constructorul Ploiești 
mologat.

SERIA a

Rulmentul Bîrlad 
Petrolul Tecuci 
Ancora Galați 
Laminorul Roman 
C.S M. Brăila 
Ceahlăul P. Neamț 
Dinamo 
Constr.

9 5 3 1 68:21 22
9504 79:65 19
9405 69:47 16
8215 26:29 12
0108 31:98 11
8008 17:152 7

O-»

9 9 0 0 218: 12 27
9 5 13 90 : 48
8 6 0 2 231: 15
7 5
8 4
19 3
9 1
9 0

0 2 
0 4 
0 6
1 7 
0 9

20
20
17
16
15

A treia etapa a Alpiniadei
orașului București

curînd s-a desfășurat etapa a 
de vară, a Alpiniadei orașului

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bacău
I.U.T lași

SERIA a
Timișoara

Tîrnăvenl
Știința
Chimica
C.S M. Sibiu 
Minerul Lupeni 
Minerul Vulcan 
CF.R. Timișoara 
Jiul Petroșani

47: 36
64: 34
74:258
18:180 12
12:171 9

Metalul Buzău 
nu a fost încă

m-a

9
9
9
9
9
9
8
8

7 1 
6 o
3 2
3 1
2 1
2 1
1 o

0 
0
0

D’

De 
treia, 
București, organizată de consiliul re
gional U.C.F.S. prin comisia de alpi
nism. Cu acest prilej au fost escala
date trasee de la gradul 1 B de 
dificultate la V B. Ceea ce este îm
bucurător este faptul că cei care 
realizat aceste ture sint în marea 
majoritate alpiniști începători.

In această etapă (care a avut
în masivul Bucegi) multe iete, au es
caladat o serie de trasee dificile. Ți
nem 
nism 
vița 
care
mentului feminin în acest sport.

Docul I în această etapă a revenit 
alpiniștilor de Ia Metalul „23 August" 
cu 60 p., urmați de cei de la Spartak 
(55 p.), Știința (40 p.), Locomotiva Gri- 
vița Roșie (30 p.), Voința (20 p.), 
I.T.B. și I.S.C.H. (cu cite 10 p.).

Nu putem încheia aceste rinduri

fără a arăta sprijinul deosebit dat 
de consiliul regional U.C.F.S. Bucu
rești prin tov. A. Bolea, pentru buna 
organizare a etapei.

au 
lor

IOC
r

0
1
3 

1 4
1 5
2 4 
0 7

38 
14
33
52
78

185:
62:
49:
31:
25:119
12: 84
28:100

25
24
21
17
17
14
13
10

162: o
115: 12
26: 53
24: 41
15:135
24: 55

6:76

24
19
J5
15
12
11

7

Ati cunoscut farmecul
A început 

entuziasmul 
studios din patria noastră. 20.000 de 
noi studenți au luat loc, pentru prima 
dată, in băncile amfiteatrelor. Am 
admirat dinamismul acestor tineri că
rora partidul și statul nostru demo
crat-popular le poartă o grijă părin
tească. Am admirat in același timp 
și splendida lor stare fizică generală, 
rezultat și al activității sportive pe 
care au desfășurat-o in școlile medii. 
Și aici, la Universitate, ei vor avea 
prilejul să continue dezvoltarea lor fi
zică, să practice sportul favorit pină 
la performanță chiar, li așteaptă pen
tru aceasta minunate baze sportive.

Rindurile pe care le însemn aici 
sint o invitație pentru ei de a prac
tica turismul și alpinismul. Ele sînt 
ale unui pasionat iubitor al munților. 
Adresîndu-mă studenților vreau să le 
amintesc cuvintele rostite de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej la Con
gresul învățătorilor din R.P.R.: „Tine
retul trebuie învățat să cunoască și 
să iubească minunatele frumuseți și 
bogății .ale țării noastră".

Și eu am fost in munți. Pasiunea 
aceasta poate cuprinde și pe un profe
sor sau cercetător literar. Nenumărați 
au fost scriitorii care au scris despre 
farmecul extraordinar al înălțimilor. 
Dar trebuie să spunem că oricit de 
înflăcărate ar fi lungile narațiuni 
despre munte, realitatea, vederea pro
prie este infinit deasupra tuturor des
crierilor. „Excelsior" a fost din tot
deauna deviza omului care a aspirat

noul an universitar, cu 
caracteristic tineretului

de prof. dr. ALEXANDRU BĂLĂCI
Decanul Facultății de filologie 

din București
★

spre înălțimi și cunoaștere. Și mun
tele este acea parte a planetei noa
stre, acoperișul lumii, care se înveci
nează cel mai mult cu cerul. De pe 
creste ne simțim parte integrantă din 
Univers, de acolo, fără să mai avem 
limita vederii, salutăm spațiile side
rale.

Muntele nu este urcat de alpinișfi 
numai pentru mindria de a arăta ple
nitudinea puterilor noastre, de a ne

D1ONISIE COLAN
președintele comisiei orășenești 

de alpinism

să evidențiem secțiile de alpi- 
de la Știința, Locomotiva Gri- 
Roșie și Metalul „23 August" 

se preocupă de atragerea ele-

muntelui?
trecerea acrobatică și spectaculoasă a 
surplombelor. Este nevoie insă de pre
gătire pentru a te apropia de munte 
pe calea cea mai grea, dar și cea mai 
elegantă, pe verticală. Trebuie in pri
mul rînd să iubești muntele, treouie 
un temperament care să nu-ți îngăduie 
să dai înapoi din fața luptei, este 
nevoie de pregătire morală, dar și 
de una fizică și tehnică, pentru a 
înfrunta muntele pe verticală. Alpini
stul va trebui să țină seama totdea
una de cunoașterea perfectă a munte
lui și a 
astfel va 
pe care

propriilor sale forțe. Numai 
putea ajunge ca la o vîrslă 
unii o consideră înaintată

Au cuoîntul oamenii de știință
căli forța fizică în mereu mai aspre 
încercări, de a ne înălța mereu mai 
sus și a fi dominatorii conștienți ai 
golului prăpastiilor amețitoare, atrași 
de îndrăzneala și de dorința de a 
învinge. Muntele este urcat de alpi
niști pentru deplinătatea bucuriei de 
a trăi, de a se simți mai aproape de 
acea puritate și luminozitate a ceru
lui, pe care numai marile creste le 
dau. Nimeni nu va putea uita vreo
dată lupta aspră și îndrăzneață care 
se dă și cu puterile trupului dar șî 
cu forțele sufletului temerar, pe verti
cala pereților, deasupra abisului, in 
fisuri „suspendate" sau „albastre" in

să fie capabil de mari performanțe tu
ristice ori alpine. Aș vrea să amin
tesc aici numele unui ilustru repre
zentant al științei lingvistice din tara 
noastră, îndrăgostit de 
vorba de academicianul 
pentru care muntele nu 
prilej de meditație dar 
de încercare a prieteniei . _
lui. Lui i se datoresc unele din cele 
mai realizate notații despre munți, 
despre concordanța dintre gindirea 
creatoare și ritmul ascensiunii. Imi 
amintesc de una „... Gîndirîî ii sint 
necesare pasul călătorului, zvonul ape
lor, miresmele muntelui, azurul tării-

munți. Este 
Al. Rosetti. 
est» numai 

și o piatră 
și a curaju-

a

----------------------- ----------------------
Cereți la chioșcurile de difuzare 
presei nr. 18 al revistei ilustrate

SPORT
In cuprinsul ei veți găsi nume

roase materiale interesante printre 
care un amplu fotoreportaj „URMĂ
RIND CEA DE A X A EDIȚIE A 
TURULUI CICLIST AL R.P.R."

Cei ce iubesc fotbalul au prilejul 
să afle „secretul" ascensiunii PE
TROLULUI

lor albastre, bolta brazilor. Verdeața 
lor perenă e ca un simbol al longevi
tății, la care rîvnește ființa noastră...”

Am avut prilejul să fiu mai aproape 
de alpiniști ca Em. *<2ristea. Aurel Iri- 
mia, L. Karacsoni sau M. Scheu l-am 
însoțit uneori, i-am ascultat de cele 
mai multe ori povestind despre visele 
lor, realizate in premiere alpine. Mo
destia lor caracteristică nu-i putea 
împiedica in relatarea exactă a fap
telor. Vorbirea lor simplă sublinia cu 
atit mai convingător realitatea reali
zărilor lor în munți. Aș vrea să vor
besc despre ei, despre elasticitatea și 
eleganța mișcărilor lor. Par ființe atit 
de puternice, incit după atingerea cre
stei îți par că ar fi in stare să-și 
continue ascensiunea in azurul ceru
lui. Și mai trebuie să spun ră nimic 
nu emoționează mai mult la învin
gătorii munților decit inaltul sentiment 
pe care ei il au despre prietenie, l-am 
văzut pe acești oameni animați de 
sentimentul unei absolute devoțiuni 
pentru aceia de care s-au legat in 
coardă, de la începutul oină la sfîrși- 
tul unei aspre ascensiuni.

Muntele este o înaltă școală care 
contribuie la făurirea caracterului p- 
mului.

Aceste rinduri sint o invitație adre
sată tuturor tinerilor din patria noa
stră de a se apropia de munte, de 
a-1 cunoaște și deci de a-1 iubi. Ti
neri, ascultați vocea și chemarea mun
telui I



ASTĂ-SEARĂ: R. P. ROMÎNĂ—R. S. CEHOSLOVACĂ (TINEREI)

, F. TRANDAFIR (R. P. Romînă)

La numai o săptămînă de la întîlnirea 
JRintre echipele de tineret ale R.P. lto- 
Jnîne și R.P. Polone, astă-seară tinerii 
fe--------------------------------------

In ring, la
Llerî după-amiază boxerii din seleețio- 

ta orașului București au părăsit Ca
pitala în <1 rep tin du-se spre capitala R.P. 

Polone, unde, după cum am mai anun- 
vor sus (ine azi o întîlnire cu repre- 

teentativa Varșoviei. Din formația gaz- 
Idelor nu vor lipsi Dampc (cunoscut pu
blicului bucureștean cu prilejul Dinamo- 
XÎadci), Kaminski (semiușoară), Ște- 
ifan ski (ușoară), Simaniak (mijlocie 
jnică), Lasek (semigrea).
• Boxerii noștri au, firește, o misiune 
«if icilă la Varșovia ținînd seama de va
loarea pugiliștilor polonezi ca și de 
Maptul că aceștia beneficiază de avan
tajul... terenului. Formația capitalei 
noastre cuprinde, pe lingă elemente con
sacrate, ca Dobrcscu, Mîndreanu, Puiu, 
C. Gheorghiu, Negrea, și tineri talen
tat!, ca Pătruț, I. Marin, Anton Con
stantin, Badea. „Echipa noastră —

Prima zi în „Cupa Știința44
Pe cele șase terenuri de tenis ale 

(clubului Știința, din preajma ștrandu
lui Izvor, inaugurate anul acesta, au 
început ieri după-amiază întrecerile 
j.Cupei Știința", prima competiție găz
duită de această frumoasă bază spor
tivă, Programul concursului prevede 
două probe și anume simplu bărbați 
și simplu femei. Dacă prima probă 
s-a bucurat de o participare bogată 
Jpeste 30 de concurenți, dintre care 
remarcăm nume cunoscute ca Bosch, 
C Năstase, Georgescu, Rakosi, D. 
Viziru etc.) cea de a doua este săracă 
în înscrieri, doar opt jucătoare dis- 
putîndu-și întîietatea. Merită a fi sem
nalată, totuși, prezența în concurs a 
tmultor tineri.

In prima zi a competiției s-au înre
gistrat următoarele rezultate: simplu 
bărbați: Mărmureanu — Modeanu
6—2, 6—1, D. Viziru — Cruceanu 
6—2, 6—2, Burciu — Dărmănescu 
6—4, 6—3, Mita — I. Năstase 6—0, 
6—2, Badea — Pîriușeanu 6—3. 7—9, 
6—2; simplu femei: Eleonora Roșia- 
nu — Mihaela Cruceanu (Enescu) 
6—0, 6—-3. Întrecerile- continuă în 
fiecare după-amiază de la orele 15, 
pină marți.

— ■- IfjfenTFI I! I; 11 drt ===----
Primele întreceri ale campionatului 

de probă completă
SIBIU 6 (prin telefon de la trimi

sul nostru). Frumoasa bază hipică din 
localitate a găzduit joi primele întreceri 
ale campionatului republican de probă 
completă pe 1961. La start s-au pre
zentat concurenții de la categoria mij
locie (9) care au executat primii proba 
de dresaj. Participanții, în majoritate 
călăreți experimentați ca Vlad, Kadar, 
Bărbuceanu, Oprea, Recer etc. s-au 
străduit să obțină un punctaj minim 
de penalizări. Fiecare concurent a cău
tat astfel să-și asigure cît mai multe 
șanse pentru proba de fond, una din
tre cele .mai dificile întreceri de că
lărie, care se va desfășura pe un tra
seu de 27 km presărat cu obstacole 

noștri boxeri vor urca din nou trep
tele ringului. De data aceasta este vorba 
de meciul cu sclcc|ionata de tineret 
a R.S. Cehoslovace, care a sosit joi 
după-amiază în capitala țării noastre.

După cum se poate vedea, de o bună 
bucată de vreme, tinerii boxeri romîni 
sînt solicitați în numeroase partide inter
naționale. Ceea ce este însă semnifica
tiv, la fiecare întîlnire sînt folosite cu 
foarte mici excepții, alte elemente. 
Astă-seară, spectatorii care vor fi pre- 
zenți în tribunele stadionului Republicii 
vor constata că formația noastră de ti
neret este mult schimbată față de cea 
folosită săptămîna trecută. Iată, de 
altfel, echipa R.P. Romîne : Davidescu, 
I. Marin, Antonia, Dinu, Vituș, Enache, 
Low, Mentzel, loanovici. Trandafir. 
Marți, la Constanța, o altă echipă va 
da replica boxerilor cehoslovaci, iar 
la 14 octombrie, tot la București, noi 
pugiliști tineri vor fi chemați să îm
brace tricoul cu tricolorul pe piept în 
întîlnirea cu formația de tineret a R.P. 
Ungare. E clar, deci, că la ora actuală 
dispunem de un mare număr de boxeri 
tineri, valoroși.

Reprezentativa de tineret a R.S. Ce-

Varșovia
ne-a spus antrenorul Ion Popa — deși 
împrospătată cu boxeri tineri, este pu
ternică. Firește, vom face tot posibilul 
să obținem un rezultat cît mai bun”.

Marți, pugiliștii romîni vor susține o 
nouă întîlnire într-o localitate ce nu a 
fost încă stabilită. în orice caz, forul 
polonez de specialitate ne-a anunțat că 
a doua partidă va avea Ioc la Lodz sau 
Wroklaw.

Azi și mîine întreceri interesante in campionatul republican
Chiar în ziua inaugurală a celui de 

al doilea concurs al etapei finale a cam
pionatului republican individual de te
nis de masă s-a înregistrat o surpriză: 
cuplul tinerilor clujeni Sentivani — 
Uidvegi a eliminat în turul II cu 3—2 
(17, —7, 18, -—16, 17), perechea Sîn- 
deanu — Bottner, una din favoritele 
probei de dublu masculin. Victoria a 
fost obținută la capătul unei partide 
palpitante, în care cîștigătorii au ata
cat în permanență, în timp ce învinșii 
și-au desconsiderat adversarii, au fost 
prea pasivi, iar cînd au încercat să re
cupereze, era prea tîrziu. Cu rezultate 
neașteptate < 'nu să se termine și întîl- 
nirile Gantner, Naumescu — Giurgiucă, 
Majtehni 3—2 (18, —16, 18, —15, 19) 
și Catrinel Folea, Maria Biro — Mariana 
Jandrescu, Eleonora Mihalca 3—1. In 
prima, Gantner și Naumescu au trecut 
prin momente dificile și au trebuit să 
depună mari eforturi pentru a face față 
cu succes replicii dîrzc și impetuoase 
date de Giurgiucă și Majtehni. în cea
laltă partidă, de dublu femei, în sfer
turi de finală, Catrinel Folea și Maria 
Biro au ieșit învingătoare numai dato
rită experienței competiționale mult mai 
mari decît a junioarelor Mariana Jan
drescu și Eleonora Mihalca. De altfel, 
ultimele după ce au luat primul set, au 
condus în următoarele trei, cu 10—5. 
de fiecare dată, acționînd cu lovituri 
variate și mai ales ofensive, dar slă
bind ritmul în finalurile de set.

Iată rezultatele tehnice : DUBLU 
BĂRBAȚI, turul II : Negulescu, Rethi 
— Opran, Barbu 3—0, Angelescu, Za- 
haria — Ionescu, Bărbulescu 3—2, Is- 
covici, Bodea — Teodorescu, Demian

naturale in teren variat. Campionul va 
fi însă cunoscut de-abia duminică 
după consumarea probei de obstacole, 
ultima din cadrul campionatului re
publican de călărie la proba completă.

Iată rezultatele înregistrate la dre
saj categoria „m" : 1. A. Kadar (Pe
trolul Ploiești) — 143 p: 2. C. Vlad 
(Dinamo) — 158 p; 3. A. Costea 
(Știința) — 162 p; 4. I. Oprea (Ști
ința) — 174 p; 5. V. Bărbuceanu 
(C.C.A.) — 186 p; 6. O. Recer (Di
namo) — 192 p.

La categoria ușoară, după proba de 
dresaj care a avut loc vineri, pe pri
mele trei locuri s-au clasat în ordine : 
Carol Gogheș (C.S.M. Sibiu), 1. Mol
nar și V. Bărbuceanu (EUA).

Campionatul? Continuă sîmbătă cu 
proba de fond 1.1 ambele categorii iar 
duminică cu pr<L*i de obstacole.

O. GINGU 

hoslovace cuprinde, după cum ne-ă de
clarat arbitrul Klestyl, elemente talen
tate, bine pregătite atît fizic cît și 
tehnic. Dintre oaspeți, doar semimijlo- 
ciul Chochola a mai boxat la Bucu
rești cu prilejul turneului internațional 
organizat recent de clubul Dinamo. 
Iată formația în ordinea categoriilor: 
Augustin, Neuralii, Mericka, Kucera, 
Mladek, Chochola, Popelka, Svoma, 
Iancovic și Hrebicek. Rezerve sînt : 
Nedved (semiușoară), Tyls (mijlocie). 
Ca arbitri vor apare Klestyl (R. S. Ce
hoslovacă), Maslowski (R.P. Polonă ■— 
arbitru neutru), Marin Stănescu și Vic
tor Șchiopu. Întîlnirea va începe Ia ora 
19.

IANCOVIC (R. 8. Cehoslovacă)

DE MASĂ

3—2, Cobîrzan, Covaci — Pesch, Ko- 
halmi 3-—0, Jenei, Indolean — Goliac, 
Podgoreanu 3—0; sferturi de finală: 
Negulescu, Rethi — Angelescu, Zaha- 
ria 3—0, Gantner, Naumescu — Isco- 
vici, Bodea 3—0, Cobîrzan, Covaci — 
L. Gheorghiu, Luchian 3—0, Sentivani; 
Ilidvegi — Jenei, Indolean 3—1 : DU
BLU FEMEI, turul I: L. Cobîrzan, 
Vușcan — Nemeth, Lakomcik 3—0, M. 
Jandrescu, Mihalca — Patulea, Max 
3—0, Răduică, Berbecaru — Sălăgeanu, 
Buruleanu 3—0, V. Jandrescu. Kreszej 
— Veliu, Drăgănescu 3—0 ; sferturi de 
finală: M. Alexandru, G. Pitică — L. 
Cobîrzan, Vușcan 3—0, Slăvescu, Pro- 
copeț — Răduică, Berbecaru 3—1, E. 
Constantinescu, Erdreich — V. Jan
drescu, Kreszck 3—0.

Azi, de la ora 9 și ora 17 și mîine, 
de la ora 9, întrecerile celui de a! doilea 
concurs al etapei finale a campionatului 
republican continuă la toate cele cinci 
probe, tot în sala Giulești.

Ct. C.

Rezultate bune în întrecerea pentru stabilirea campionilor țării
Joi și vineri, pe poligonul Tunari, 

au continuat întrecerile din cadrul 
campionatelor republicane de tir. 
S-au desfășurat probele de talere a- 
runcate din șanț (200 buc.), pistol 
viteză, armă liberă calibru redus 
3x40 focuri seniori și armă 60 focuri 
culcat senioare. De la început trebuie 
subliniat faptul că rezultatele obți
nute in aceste tnei zile sint mulțumi
toare, superioare în general — ca me
die.-- celor înregistrate la ediția de 
anul trecut. Menționăm cifrele rea
lizate la pistol viteză de către 
Ștefan Petrescu și M. Dumitriu, pri
mul menținîndu-și titlul de campion 
al țării, la armă calibru redus pozi
ția culcat, unde aproape 20 de tră
gători au depășit 390 p. La toate 
trei poziții, lupta s-a dat intre I. 
Sîrbu și N. Rotaru. Cînd a început 
să se tragă la poziția în picioare, pe 
poligon se vorbea aprins că I. Sîrbu 
va corecta recordul țării pe trei po
ziții, avînd rezultate excelente Ia cul
cat și în genunchi. Pînă la urmă insă, 
așa cum ne-a declarat el, o defec
țiune la armă l-a împiedicat să ob
țină un nou record. El l-a depășit 
insă pe N. Rotaru, care deținea pînă 
in acel moment șefia în clasament.

Mai slab s-au prezentat concuren
ții de la talere, ca și o parte din 
trăgătorii de pistol viteză printre 
care I. Tripșa, care a dovedit o in
constanță supărătoare.

WfVALERiu BULARCA’1

$ y ? iFA r 5? -1

L-am reîntîlnit pe campionul mon
dial într-una din aceste ultime dimi
neți însorite de toamnă. Aceeași exu
beranță tinerească, același optimism 
degajat, același glas plin de căldură 
și prietenie. Iar zîmbetul ce-i lumi
nează întreaga față întregește portre
tul sportivului care se numără printre 
cei mai puternici din lume. Am mai 
văzut, de altfel, acest zîmbet, nu de
mult, pe fotografia adusă tocmai din 
îndepărtata Yokohama. Cu cîteva clipe 
înainte, Valeriu Bularca urcase treapta 
cea mai înaltă a podiumului învingă
torilor...

„Consultăm" în minte calendarul 
competițional. Nu, etapa următoare a' 
campionatului republican de lupte are 
loc tocmai la 14 octombrie. Ce treburi 
l-o fi purtat pe campionul mondial la 
București ? Nu-1 întrebăm. Mai ales 
că privirile i se opresc adesea pe 
acele cadranului. E ora 10...

— Avem încă destul timp 1 Dar, ce 
aș putea spune... „nou" ?

Ne gîndim la miile de tineri care 
au pornit să deslușească „alfabetul" 
luptelor. Unii sînt mai perseverenți, 
alții mai comozi. Unii știu cum să se 
pregătească, alții mai puțin. Și, îl ru
găm pe campionul mondial Valeriu 
Bularca să ne vorbească despre unul 
din antrenamentele sale obișnuite. O 
face cu plăcere.

— Antrenamentele le fac în sala de 
sport a uzinelor (nu vom contrazice 
modestia lui Bularca amintind că va
lorosul nostru sportiv este muncitor 
fruntaș în producție la secția trata
mente termice a uzinei „Steagul roșu" 
din Brașov). „Profesor" ne este antre
norul Ion Mureșanu. Este un antre
nor bun, exigent. Să nu credeți că 
titlul de campion mondial mă... ab
solvă de antrenamente. Dimpotrivă. 
Antrenorul Ion Mureșanu îmi dă me
reu de „lucru".

— Să presupunem că sîntem în 
sala de. antrenament...

— Atunci... notați! Antrenamentul 
începe cu programul de încălzire. Vă 
rog să-mi îngăduiți o recomandare 
pentru sportivii începători. „încălzire" 
nu înseamnă 2—3 minute de alergare. 
In programul meu această parte a 
antrenamentului se desfășoară timp de 
25 de minute. Apoi, aproximativ 10 
minute de lucru cu halterele de 90 și 
100 kgr. Cele 20—30 de ridicări con
secutive îmi ajută efectiv la dezvolta
rea forței. Și, să „mergem" mai de
parte. In tehnica luptelor un rol im
portant îl joacă „podul" care trebuie 
exersat îndelung. Deci, alte 10 mi
nute. Este unul din mijloacele cele 
mai bune de întărire a musculaturii 
gitului. Și, de-abia acum începe... 
antrenamentul, așa cum îl înțeleg 
mulți sportivi tineri: întrecerea cu 
adversarul.

— Este un capitol foarte impor
tant. Cine sînt „concurenții" ?

— Tovarăși de muncă, colegi de 
sport: Nicolae Baciu, Ion Radu, Ale-

IOSIF SIRRU

Iată rezultatele: Pistol viteză: 1. 
Șt. Petrescu (Dinamo) 587 p. campion 
al R.P.R. 2. M. Dumitriu (C.C.A.) 584 
p, 3. G. Maghiar (Dinamo) 582 p. Pe 
echipe: 1. Dinamo 2319 p, campioană 
a R.P.R., 2. C.C.A. 2214 p, 3. Știința 
2192 p, 4. Progresul 2175 p. Talere 
aruncate din șanț: 1. Gh. Florescu 
(C.C.A.) 190 t, campion al R.P.R., 2. 
I. Dumitrescu (Recolta M,A.) 189 t,
3. Gh. Enache (C.C.A.) 176 t. Armă 

xandru Tampa, luptători fruntași (unii 
dintre ei mai grei ca mine) pe care 
nu-i poți întrece așa ușor. Antrena
mentele desfășurate în compania unor 
adversari valoroși (de ce oare unii 
sportivi tineri „fug" de asemenea par
teneri dorind atît de mult să ÎN
VINGĂ la antrenamente ?) mă ajută 
să rezolv mai bine diferite probleme 
tactice, să îmbunătățesc aplicarea co
rectă a procedeelor tehnice și, bine
înțeles, să-mi dezvolt pregătirea fizică.

— Este un antrenament destul 
de bogat și... pauza este bineme
ritată.

— Intr-adevăr, urmează o pauză..', 
activă, cu mișcări de Relaxare dar 
după aceea antrenamentul continuă 
încă 20 de minute cu lucru intens la 
inele, spaliere, cu extensoare și nu
mai după aceasta... dușul.

Credem că ar trebui adăuȘM că 
asemenea pregătire nu aduce imediat 
performanța. Valeriu Bularca practică 
luptele din anul 1949 (după... pere
grinări prin secțiile de handbal, fot
bal și box) și în acest răstimp numă
rul orelor de antrenament a ajuns la 
cifre pe care cu greu le-ai putea so
coti. A fost nevoie de multă muncă 
pînă la victoria care a „inaugurat" 
în 1950 palmaresul lui Valeriu Bu
larca, apoi pînă la primul titlu de 
campion al țării cucerit în anul 1955 
sau pînă la prima victorie internațio
nală cucerită la Russe în întrecerea 
cu luptătorul bulgar Vasiliev. Desigur, 
mult mai lung, mai greu de străbă
tut a fost drumul care l-a purtat pe 
Valeriu Bularca spre titlul de cam
pion mondial. In toate aceste victorii, 
antrenamentele de ani și ani de zile, 
desfășurate cu o conștiinciozitate de 
admirat, și-au spus cuvîntul.

— „Bularca — ne spune antrenorul 
emerit Ion Corneanu — este un lup
tător cu o extraordinară putere de 
luptă, cu multă dirzenie, înzestrat cu 
forță, dar in același timp, un sportiv 
care posedă foarte bine tehnica lup
telor. Să ne amintim doar un singur 
exemplu: la campionatele mondiale 
de la Yokohama, Bularca a fost sin
gurul luptător care nu a primit nici 
un punct penalizare pe foile de ar
bitraj. Aceasta vorbește de la sine 
despre excelenta pregătire tz.inica (in 
special in apărare) a campionului 
nostru mondial".

In aceeași dimineață însorită de 
toamnă am aflat de ce muncitorul 
fruntaș de la uzinele „Steagul roșu" 
din Brașov avea fața luminată de ne
spusă bucurie: Valeriu Bularca pri
mise o înaltă cinstire, semn al dra
gostei și prețuirii cu care sînt încon
jurați astăzi sportivii patriei noastre. 
Pe pieptul campionului mondial stră
lucea decorația „Steaua Republicii 
Populare Romîne" clasa a 111-a.

DAN GIRLEȘTEANU

liberă calibru redus: 3x40 focuri se
niori poziția culcat: 1. I. Sîrbu (C-C A.) 
396 p, campion al R.P.R., 2. N. Rotaru 
(C.C.A.) 395 p, 3. S- Dănescu (Știin
ța) 393 p. Pe echipe: 1. C.C.A. 1570 
p. campioană a R.P.R-, 2. Știința
1565 p, 3. Dinamo 1561 p, 4. Progre
sul 1557 p, 5. C.F.R. Arad 1548 p. 
Poziția în genunchi: 1- I. Sîrbu 391 
p, campion al R-P.R., 2. N. Rotaru 
387 p, 3. I. Olărescu (Știința) 387 p,
4. M. Lazăr (Dinamo) 383 p. Pe echi
pe: 1. C.C.A. 1527 p, campioană a 
R.P.R., 2- Dinamo 1509 p, 3. Știința 
1501 p, 4. C.S.M. Iași 1476 p, 5. Pe
trolul Ploiești 1457 p.

Poziția în picioare: 1. V. Enea (C.C.A.) 
365 v. campion al R.P R.. 2. M. Rusescu 
(Dinamo) 361 p.. 3. I. Olărescu (Stiinta) 
359 p. (18X10). 4. N. cojocaru (C S.M.S. 
Iași) 359 p. (13x10), 5. N. Rotaru (C.C.A) 
359 P. (10x10). Pe echipe : 1. C C.A. 1425 
p. campioană a R.P.R.. 2. Dinamo 1416 
P . 3. C.S.M.S. Iași 1384 p.. 4. Progresul 
1357 p.. 5. Știința 1356 p. Pe trei poziții:
1. I. Sîrbu 1.144 p. campion al R.P.R,
2. N. Rotaru 1.141 p . 3. I. Olărescu 1.133
p.. 4. M. Rusescu 1.131 p., 5. Tr Cogut 
(C.S.M.S lași) 1.125 p. Pe echipe: 1. 
C.C.A. 4.522 p. campioană a R.P R.. 2. 
Dinamo 4.484 p.. 3. Stiinta 4.422 p., 4. 
C.S.M.S. Iași 4,398 p.. 5. Progresul
4.358 p.

Armă liberă calibru redus 60 locuri 
culcat senioare • 1. Ioana Soare (Stiinta) 
590 p campioană a R.P.R.: 2. Aurelia 
Cosma (C.S. Mureșul Tg. Mureș) 586 p; 
3 Maria Fleancu (C.C.A.) 585 p; 4. Su- 
zana Doczi (C.S.M. Cluj) 582 p: 5. Ja- 
Queline Zvonevschi (Dinamo) 581 p. Pe 
echipe: 1. C.F.R. Arad 1734 p.. campi
oană a R.P.R.: 2. Progresul 1733 p: 3. Sti
inta 1732 p: 4. Dinamo 1728 p: 5 Flacăra 
roșie Buc. 1728 p.

V. GCOESCU



T B R L

Joi seara i-am întimpinat pe fot- 
iștii turci. De data aceasta nu pe 
roportul Bănoasa sau în Gara de 
rd, unde ne obișnuisem să așteptăm 
speții de peste hotare, ci la 
îrgiu... Ei au preferat călătoria cu 
focarul în locul trenului sau 
onului. Poate că preferința lor nu 
fost cea mai fericită, deoarece 

imul efectiv a depășit 24 de ore, 
a ce este destul de obositor. Totuși, 
>ă cum ne spuneau jucătorii, cele 
iă zile de odihnă în București 
neri și sîmbătă), le vor reface 
țele, așa îneît duminică vor putea 
a la valoarea normală. Lotul turc, 
e cuprinde 16 jucători — a plecat 
orcuri pe la ora prînzului din 
anbul ajungînd noaptea tîrziu la 
’ia. Din acest motiv, antrenamentul 
>pus în capitala Bulgariei nu a
i avut loc. A doua zi (joi) fotba-
ii turci și-au continuat drumul 
e bucurești, iar pe la ora 20 iată-i

la Giurgiu.
auPșâr coboară cunoștințe 

Sini x internaționali cunoscuți.
RGAY, AHMED, BASRI, NACI, 
FTER etc. Majoritatea au mai jucat 
București în echipa reprezentativă 

i în echipe de club și de aceea nu 
miră faptul că ei cunosc bine va- 

rea fotbaliștilor romîni.
Iei 4 ziariști oaspeți și numeroși 
ători turci s-au interesat despre 
lipa romînă: Joacă Constantin, 
inescu, Tătaru ? Care este formația 
linilor ? Ce pregătiri ați făcut ? 
kpoi au urmat întrebările noastre, 
mul interlocutor este antrenorul 
NDRO PUPPO. Vorbește bine 
riceza, engleza și... turca, dar pre- 
im italiana pentru simplul motiv 
este limba sa i...' 

renorul italian ne 
te întrebările. Dar 
rtă prezentare a sa. Puppo și-a în- 
iat cariera fotbalistică în 1948, 
ă ce a jucat în echipele italiene 

ntașe, Internazionale, Venezia și 
na. Apoi a îmbrățișat cariera de 
■enor fiind chemat în Turcia să 
gătească echipa națională pentru 

(1952) și campionatul mondial 
*54). In continuare, el a activat ca 
renor la Barcelona (este profesorul 
Suarez), Juventus și în colectivul 

nic al federației italiene, iar din 
0 se află în Turcia mai întîi ca 
renor Iar Beșiktas iar de 6 luni 
pă furi, fia de antrenor al repre- 
itativeJ Turciei. 1
Mă întrebați despre fotbalul turc ? 
cii — spune Puppo — joacă un 
>al bun. Fără a le face un com
itent au mult din temperamentul 
fienitor: viteză, fantezie in joc, 
icientă tehnică. Jucătorii pe care-i 
gătesc au multă experiență dato- 

meciurilor internaționale pe care 
iu susținut. Acesta-i un lucru bun 
de o parte, dar negativ la capi- 

il... vîrstă: Lefter 36 ani, Basri 
Naci 30 etc Am căutat insă să 

nez la București o echipă tinără, 
e sper să lase o bună impresie, 
ul de la București constituie pen- 

noi o bună verificare înaintea , 
durilor preliminarii din cadrul ‘ 
ipionatului mondial cu U.R.S.S. și 
vegia.
chipa probabilă ? 7 dintre titulari 
:ă la Fenerbahce, formație clasată

maternă. Amabil, 
răspunde la 

mai întîf o

De la I. E. B. S.
legătură cu organizarea jocurilor 

rnationale de fotbal și handbal 
.R - TURCIA si respectiv R.P.R. — 
.G. care vor avea loc duminică 8 oc- 
brie ax. pe Stadionul 23 August se 
ce la cunoștință publicului urmă- 
ele :
Sînt valabile biletele cu seria 92.
Accesul publicului va fi permis în- 

End de la orele 12.00.
u acces următoarele categorii de per- 
e :

L» tribuna I sectorul 6
albastre si roșii în piele 

)sesorii carnetelor roșii în piele vor 
i acces în sectorul 0 la tribuna E.
verzi dermatin însoțite de delegații 

te și în limita locurilor repartizate 
masa presei.
La tribuna I sectoarele 1 si 46

albastru dermatin;
gris dermatin cu stampila fotbal sau 
dbal ;
verzi dermatin fără delegații.
rbitrii și antrenorii de fotbal și hand- 

aspectarea numerotării locurilor este 
gatorie.

urma lui 
echipa

pe locul 2 după 8 etape, în 
Galatasaray care nu are în 
reprezentativă decît doi jucători. Pri
vind 
extrema 
vîrstnic :

fișele jucătorilor reținem: 
stingă LEFTER este cel mai 
36 ani — dar deține recor-

nici unul nu depășește înălțimea de 
1,80 m. Cei mai înalți sînt stoperul 
OSMAN (2 A, 2 B) și mijlocașul 
SEREF (11 A, 3 B) care au 1,79 m 
în timp 
fundașul

ce „piticii" formației sînt 
dreapta AHMED (20 A)

Lotul fotbaliștilor turci înaintea antrenamentului pe care l-a făcut ieri la 
amiază pe ștadiotiul „23 August“ j*.

58 ori în repr'e- 
ce OGUN (centru

dul selecționărilor: 
zentativa A în timp 
atacant) este cel mai tinăr (22 ani) 
și debutează în națională. Ca o cu
riozitate, el este singurul jucător care 
nu este din Istanbul (joacă în echipa 
Karșieka din Izmir). Căpitanul echipei 
este NACI (inter dreapta) care a 
îmbrăcat de 26 ori tricoul reprezen
tativei. Un jucător excelent, este pur
tătorul numărului 10, interul stînga, 
CAN, care are 25 ani și a jucat de 
16 ori în formația primă și de două 
ori în cea secundă. In general, fotba
liștii turci nu excelează în înălțime:

1.68 m și LEFTER 1,69 m. Acesta din 
urmă este „pericolul nr. 1 “ al atacu
lui. Cu cițiva ani în urmă,’ după 
meciul cu Turcia, ziarele maghiare 
scriau: „Lefter a fost cel mai bun 
jucător al turcilor. El a marcat două 
goluri in poarta lui Grosics și a con
tribuit la marcarea celui de al treilea", 
(n.r. este vorba de meciul Turcia — 
R. P. Ungară 3—1). I-am amintit lui 
Lefter acest citat. A zîmbit, adăugind : 
„Atunci eram 
Totuși, ar mai

cu 6 ani mai tinăr... 
merge și azi...“.

ION OCHSENFELD

ȘTIRI,
PETROLUL — NOVISAD 

a-3 (3-0)

REZULTATE

PLOIEȘTI (prin telefon). — în
tîlnirea a prilejuit un joc cu multe 
faze spectaculoase, în care Petrolul a 
obținut o victorie meritată. Echipa 
oaspe a însemnat o plăcută surpriză 
prin jocul său viguros, cu contra
atacuri rapide și schimburi de locuri 
derutante. A impresionat în mod spe
cial pregătirea sa excepțională. Petro
lul a făcut un meci bun. Linia sa de 
atac a dat un randament superior, 
deși a fost lipsită de Dridea I (în apă
rare a absentat Tabarcea, reținut și el 
în lot). Prima repriză a aparținut Pe
trolului care a deschis scorul în min. 5 
prin Babone, dintr-o lovitură liberă 
de la 25 m. Apoi, A. Munteanu — 
după ce a tras în bară în min. 14 — 
a urcat scorul la 2—0 (min. 35), tot 
dintr-o lovitură liberă de la 25 m. 
Ultimul gol al reprizei l-a înscris Dri- 
dea II. In repriza a doua, inițiativa 
a aparținut oaspeților, care au atacat 
mai mult. După ce Vratnjan a tras 
în bară în min. 50, iar Badea a majo
rat scorul la 4—0 în min. 52, oaspeții 
au dominat pînă la sfîrșit și au mar
cat trei goluri prin : Drașkovici (min. 
68 și 70) și Lapcevici (min. 80). In 
final, Petrolul s-a apărat foarte bine. 
A arbitrat bine Gh. Dulea — Bucu
rești. PETROLUL: Sfetcu-Pahonțu, 
Fronea, Neacșu (Florea)-D. Munteanu, 
M. Marcel-Bontaș (Zaharia), Badea, 
Babone, A. Munteanu, Dridea II (Bon- 
taș). NOVISAD: Drajici (Suszici)- 
Vtornik, Debeljaciki, Tojaghici-Vratn- 
jan, Lemici-Lapcevici, Krgin (Rutici), 
Klipa, Vlatki (Stanesici), Belici (Draj- 
kovici). — (M. Popescu și Gh. Ale- 
xandrescu, coresp.).

Fotbaliștii noștri așteaptă cu încredere
întîlnirea cu echipa Turciei

(Urmare din vag. I)

NOVISAD LA BACAU

BACAU (prin telefon).— Meciul de 
duminică cu Novisad este așteptat cu 
interes în localitate. Dinamo s-a pre
gătit atent pentru acest joc. Joi 
cat cu formația de tineret și a 
gat cu 8—4 (2—1) prin punctele 
cate de Ciripoi (3), Rădulescu 
Gram (2) și Nemeș. Formația 
movistă: Ghiță (Bîlc)-Gross, Lazăr, 
Ciricu-Vătafu, Stoica-Nemeș (Mihala
che), Rădulescu, Gram, Ciripoi, Dră- 
goi. — (Ilie lancu, coresp.).

FARUL — LOTUL DE TINERET
1-1 (1-0)

a ju- 
cîști- 
mar-
(2), 

dina-

CONSTANȚA (prin telefon). Jocul 
a corespuns pe deplin, ca verificare 
a echipelor și ca joț Lotul a arătat 
o bună pregătire fizică. Cel mai bun 
compartiment s-a dovedit a fi apăra
rea. Farul a constituit un bun parte
ner, solicitînd lotul, mai ales în repri
za a doua cind a jucat excelent. Punc
tele au fost marcate de Vasilescu (Fa
rul) și Stoicescu (lot). LOTUL de ti
neret a aliniat următoarea formației 
Andrei (URZICEANU)-GEORGESCU, 
HALMAGEANU, Măndoiu-PETESCU, 
Zamfir (Adam)-Igna (Mihalache), 
NAFTANAILA, Varga (GANE), Sasu 
(Stoicescu), Mițaru (Sasu). A arbi
trat St. Nicolau. (P. Enache, coresp. 
reg.).

SFERTURILE DE FINALA 
ALE CUPEI R.P.R

După cum se știe, tragerea la sorți 
la sferturile de finală a dat urmă
toarele întîlniri: Progresul — C.C.A., 
Rapid — St roșu, U.T.A. — Voința 
București și Știința Timișoara — A- 
rieșul Turda.

Dintre aceste jocuri numai două au 
lost programate pînă acum. Este vor
ba de U.T.A. — Voința București și 
Știința Timișoara — Arieșul Turda 
care vor avea loc joi 12 octombrie. 
Ultimul meci se va disputa la Ora
dea. Pentru primul s-a propus orașul 
Craiova. Datele și orașele celorlalte 
două jocuri vor fi fixate mai tîrziu.

CONSFĂTUIRE CU ARBITRIPopescu, antrenor: „Pornind 
premisa că turcii vor juca la

Gh. 
de ia .
București cu o echipă mai valoroasă 
ca în primăvară la Ankara (vor evolua 
și Can și Lefter), partida se anunță 
dificilă. Totuși, am încredere în ju
cătorii noștri, care s-au pregătit cu 
seriozitate".

N. Roșculeț, antrenor: „Turcii 
joacă pe sus, e deci recomandabil ca 
fotbaliștii noștri să „culce" mingea. 
Dacă se vor conforma acestei indicații 
și mijlocașii vor juca mai constructiv, 
nu pot scăpa victoria".

E. Vogi, antrenor: „In ultimul 
meci de verificare, băieții noștri au 
jucat bine, dar împotriva turcilor vor 
trebui să joace și mai bine".

N. Tătaru, căpitanul echipei R.P.R.: 
„Mă simt restabilit după ruptura de 
fibră suferită acum cîteva săptămîni 
și am o bună dispoziție de joc. Cu 
toții privim cu optimism întîlnirea de 
duminică. Dorim să cîștigăm partida 
în urma unui joc de calitate".

Ion Voinescu:
noștri le vor merge șuturile ca în 
jocul ' ........... .
colegul meu turc va avea o zi grea.

Noi, cei din apărare, vom încerca să 
ne facem datoria".

Ene 11: „Depinde mult de jocul 
apărării noastre. Noi, înaintașii, ne 
simțim în vervă de joc și vom Tace 
tot posibilul să mulțumim pe supor
terii echipei noastre".

Ion Pircălab : „Fiind mezinul echipei, 
poate am cele mai mari emoții. Totuși 
privesc cu încredere partida cu re
prezentativa Turciei. Desigur că voi 
fi „servit" de Constantin, ca și în 
ultimul joc de verificare, și voi putea 
crea astfel multe faze de gol".

Și acum, să vedem ce părere au 
despre joc doi arbitri internaționali, 
M. Cruțescu și N. Mihăilescu. care 
au condus meciul de verificare cu 
Metalul și îi cunosc bine pe fotbaliștii 
turci.

M. Cruțescu: „Turcii joacă intr-un 
ritm susținut și în viteză timp de 
90 de minute. Jucătorii noștri vor 
trebui deci să-și dozeze eforturile. 
Cred că vom cîștiga.

N. Mihăilescu: „Sînt convins că 
fotbaliștii noștri vor ști să lupte pentru 
victorie".

Mîine dimineață, de la ora 8. va 
avea loc în sala clubului Dinamo o 
consfătuire cu 45 de arbitri din lotul 
republican, din țară și din Capitală.

• In scopul întăririi ți completării 
loturilor existente ale unor echipe de 
categoric A și B, Biroul Consiliului Ge
neral U.C.F.S., Ia propunerea Biroului 
federației de fotbal, 
toarele :

1. Trecerea > 
care au depus cereri in termen, de la 
echipe de categorie inferioară la echipe 
de categorie A, precum și trecerea unor 
jucători de la echipe de categorie in
ferioare la echipe de categorie B in 
cadrul aceleiași regiuni.

2. Trecerea unor jucători, care au 
depus cereri in termen, necorespunz.ători 
tehnic categoriei respective, de la echipe 
de categorie superioară la echipe de 
categorie B și inferioare, pe plan regio
nal.

• Meciul de categorie B Tractorul 
Brașov — Fi. roșie Buc, se dispută 
azi la Brașov, pe terenul Tractorul, 
la ora 15,30.

mingea să 
destul de

și au făcut 
continuu, au 
prin surprindere la poartă, 

cele șase goluri înscrise de 
(2), Ene II (2), Tătaru 

,căzut" din voie

balonul 
circule 
des și 
Din 
Constantin 
și Seredai, două au 
(unul mai frumos ca celălalt, autorii 
lor fiind Tătaru și Ene II) și nici 
unul nu a fost parabil. Apărarea 
imediată s-a descurcat destul de bine, 
Doar stoperul a fost uneori depășit, 
dar adevărul este că nici mijlocașii 
nu prea l-au ajutat, avenfurîndu-se 
uneori amîndoi în același timp în 
atac. Tot ca o lipsă putem semnala

ca 
tras

a hota rit urma-

unor jucători valoroși.

Formațiile celor două echipe
R. P. ROMÎNĂ: VO1NESCU— 

GREAVU, NUNWEILLER III, 
IVAN—JENEI, NUNWEILLER IV
- PIRCALAB, CONSTANTIN, 
ENE II, SEREDAI, TATARU.

Rezerve: Dungu, Motroc, Macri, 
V. Alexandru, Hașoti, Dridea, 
Țîrcovnicu.

TURCIA: TURGAY (NECMI)
- AHMET, BASRI — SEREF. 
OSMAN, MUSTAFA — HILMI. 
NACI, OGUN, CAN, LEFTER.

Rezerve: 
Kadri.

Formația 
ceptibilă 
antrenorii 
incă.

S'lireyya, Ismet, Bahri, 

echipei turce este sus- 
modificări deoarece 
nu au

de 
ei

P.Arbitri:
A. Sbardella 
pe Samani, 
gostini (toți

. Righi, 
(care-1 

bolnav) 
Italia).

definitivat-o

la centru, 
înlocuiește 

și A. Dra-

faptul că jucătorii de la. înaintare nu 
prea au încercat poarta din afara 
careului de 16 metri.

Să vedem însă, ce spun despre 
meciul de mîine cei în cauză, antre
norii și jucătorii noștri:

lerefi mîine pe stadionul „23 August"
PROGRAMUL meciului de fotbal R. P. Romînâ-Turcia și al 

întîlnirii de handbal R. P. Romînâ-R.D.G.
Din cuprins : prezentarea celor două echipe, palmaresul echipelor națio-

ale A și B, caleidoscop precum și un bogat material despre liandbaliștii 
□mini și germani.

Azi, vă puteți procura programul la principalele agenții Pronosport. '
16 pagini în două culori — pre țul 1 leu.

„Dacă înaintașilor

de antrenament cu Metalul,

122.845 lei report pentru concursul Pronosport de duminică Petrolul—partener
• Concursul Pronosport de mîine are 

un program deosebit de atractiv și, în 
plus, un report care mărește conside
rabil fondul de premii.

Reamintim programul o

I. R.P. Romînă (A) - Turcia (A)
H. Turcia (B) — R.P. Romînă (B)

HI. Austria — R.P. Ungară
IV. Irlanda — R.S Cehoslovacă
V. Prahova Ploiești — Poiana Cîmpina

VI. A.S M.D. Satu Mare — CSM Crisana 
vn. C.S M. Mediaș — C.S. Craiova 

VIII. CFR Arad — CFR Timișoara
IX. Udinese — Internazionale
X. Atalanta — Sampdoria

XI. Palermo — Juventus
XII. Bologna — Lanerossi

• Miercuri 4 octombrie s-a disputat 
o etapă intermediară în campionatul ita
lian. In scopul documentării participan- 
tilor dăm mai jos rezultatele înregis
trate :

Lecco — Roma 0-1, Udinese — Torino 
1—3. Juventus — Catania 1—0. Internazio
nale — Spăl 2—1, Sampdoria — Padova 
1—0, Bologna — Atalanta 0—0, Venezia — 
Milan 2—1, Palermo — Fiorentina 0—1; 
Lanerossi — Mantova 1—2.

• Programul concursului nr. 43 din 15 
octombrie 1961 a

I. Petrolul - Stiinta Timiș, (cat. A) 
n. Minerul — C.C.A. (cat. A.)

III Progresul — U.T.A. (cat. A)
XV. Știința Cluj — C.A.R. Bolivia
V. Dinamo Bacău — St. roșu (cat. A)

VI. Dinamo București — Jiul (cat. A) 
VII Dinamo Pitești — Rapid (cat. A) 

VHI. Știința Galați - C.S.M.S. Iași
(cat. B)

IX. Arieșul Turda — CFR Tim (cat. B) 
X Recolta Cărei — CSMD Baia Mare 

(cat. B)
XI. Tractorul — Farul (cat. B)

XH. Ind, Sîrmei C.T. - Mureșul (catB)

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT Nr. 41 DIN I OCTOM

BRIE 1961

Categoria a III-a, 42,1 premii a cite
1.688 lei.

Fond de premii 157.970 lei.
Report total pentru concursul de du

minică 8 octombrie a.c. : 122.845 lei.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

al echipei R. P. Bulgaria
Echipa Petrolului va servi drept 

partener reprezentativei R.P. Bulgaria, 
care se pregătește pentru preliminariile 
campionatului mondial (jocurile cu 
Finlanda și Franța). Fotbaliștii plo- 
ieșteni vor juca Ia Sofia miercuri 
11 octombrie.



„Regrupare" în fruntea clasamentului finalei feminine
Ne-am înșelat atunci cînd pronosti

căm că principalele protagoniste ale fi
nalei feminine se vor distanța pe par
cursul întrecerii. A doua jumătate a 
turneului a debutat cu mari surprize, 
dintre care cea mai însemnată este de
sigur înfrîngcrea simultană a echipie
relor Petrolului Ploiești, în runda a 
VIII-a. Fapt curios, atît Margareta 
Perevoznic cît și Rodica Reicher au 
pierdut în fața celor două jucătoare 
orfidence — Renee Fărcaș și respectiv 
Suzana Makai, — adevărate revelații 
ale finalei. La aceasta s-a adăugat, în 
runda următoare, „bariera** voit lăsată 
de fruntașe, care în întîlnirile directe 
au făcut între ele remize rapide (Rei- 
clicr—Perevoznic, Polihroniade—Nicol au) 
micșorînd astfel și mai mult distanța 
de puncte care le separa de plutonul 
urmăritoarelor. Am asistat astfel la o 
regrupare generală, care face ca lupta 
pentru titlu să continue mai deschisă 
și. implicit, mai interesantă. Pînă a- 
cum. singura neînvinsă continuă să fie 
actuala campioană. Alexandra Nicolau, 
dar cele trei remize făcute la rînd în 
această săptămînă reduc doar la o ju
mătate de punct avansul ei în clasa
ment.

Nu putem încheia aceste succinte în
semnări pe marginea ultimelor runde.

fără a sublinia din nou comportarea 
bună și promițătoare a tinerei studente 
timișorence Gertrude Baumstarck, care 
a întrecut jucătoare cu veleități (și în 
întrerupta cu Rodica Manolescu avan
tajul e de partea sa) și se află acum 
printre fruntașele clasamentului.

lată de altfel cum arată tabelul de 
punctaj al finalei, după 9 runde : Ni
colau 7, Perevoznic 61/-,, Reicher 6, 
Fărcaș 51/?, Baumstarck 5 (1), Dcsmi- 
reanu și Răducanu 4V2 (1), Maier 4V2, 
Manolescu 4 (1), Polihroniade și Go- 
g î!le a 3y2 (2), Makai 372 (1), Simu 
3, Rădăcină 21/, (1), Iliescu V/t (1), 
Gesiicone 1 (1).

Rezultate tehnice : Fărcaș — Reicher 
l/2—*/2, Maier — Perevoznic 0—1. 
Gogîlea — Simu 1—0, Polihro
niade — Desmireanu —!/2, Ili
escu — Baumstarck 0—1, Răduca
nu — Nicolau J/2—Manolescu — 
Gesticone %—Y2, Makai — Rădăcină 
1/2—!/2 (runda a Vil-a) : Simu —Maier 
0—1, Rădăcină — Iliescu V2—V2, 
Baumstarck — Răducanu 0—1, Nicolau 
— Manolescu J/2—’/2 (runda a VIII-a) ; 
Fărcaș — Simu 1—0, Maier — Des- 
mircanu 1—0, Gogîlea — Gesticone 
1—0 (runda a lX-a) ; Fărcaș — Makai 
^2— V? <™tr- r- VI).

■

.ii

■

1 Mîine încep campionatele republicane depisl
A-

I

Printre favoriții probei de viteză se numără și Vasile Oprea (C.C.A.). lată-l 
în prim plan în timpul unei manșe pe care a ciștigat-o în cadrul concursului de 
duminica trecută, dotat cu „Cupa Dinamo" loto: T. lioibu

Returul campionatului republican

Cine va deveni campio 
la viteză:

Oprea, Voi cu sau Tachi

—oCR^OTRJ

Activitatea la zi
.CUPA PAVILIONULUI" LA A 

DOUA EDIȚIE
Direcția celui de al IlI-lea pavilion 

de mostre din Capitală împreună cn 
comisia orășenească de sporturi nau
tice organizează duminică 15 octom
brie a.c. un nou concurs de sporturi 
nautice la care sini invitați să parti
cipe practicanții canotajului academic 
și ai iahtingului, caiaciștii și canoiștii 
din București.

UN CONCURS REUȘIT: 
.CUPA PROGRESUL"

Zilele trecute s-a desfășurat pe lacu
rile Herăstrău și Floreasca (cu trans- 
bordare la ecluza Bordei) o intere
santă competiție de fond deschisă ca- 
iaciștilor din Capitală, numai la proba 
de simplu. Concursul, organizat de 
clubul Progresul, a cunoscut un fru

mos succes de participare, peste 60 
de tineri caiaciști ținînd să-și măsoare 
forțele în acest sfîrșit de sezon nau
tic. In clasamentul general pe primul 
loc s-au situat reprezentanții clubului 
Progresul, care au acumulat 118 p. 
Ei au fost secondați la mică distanță 
de sportivii clubului Flacăra roșie 
(106 p.). Pe locurile următoare: Clu
bul sportiv școlar (81 p.). 8.S.E. II 
(79 p.). Voința (73 p.) și C.C.A. 
(36 p.). Iată cîteva din cele mai bune 
rezultate: junioare cat I (2,5 km): 
1. Cresa Caragh^orghe (Voința) 15.57: 
cat. II (2.5 km): 1. Mihaela Sece- 
leanu (FI. roșie) 15,49: senioare 
(5 km): 1. Georgeta Mihal (Voința) 
25,27: juniori cat. I (5 km): 1. Radu 
Matei (Voința) 22:39; cat. II (2,5 km): 
1. Andrei Zlotescu (Progr.) 13:33 s 
seniori (10 km): 1. C. Andrei (C.S.S.) 
46:05.

în etapa a Vl-a, nici o surpriză
întîlnirile desfășurate joi dttpă- 

amiază în cadrul celei de a Vl-a 
etape a returului campionatului repu
blican de polo pe apă s-au încheiat 
cu victoria echipelor favorite, iată 
rezultatele meciurilor și cîteva amă
nunte :

RAPID BUCUREȘTI — MUREȘUL 
TG. MUREȘ 2—4 (0—1. I —1. 0—0. 
1—2). înotînd mai rapid, mureșenii 
au reușit să-i învingă pe feroviarii 
bucureșteni, după o partidă destul de 
disputată. •'“* u
distanță, precis, 
Fleșeriu, Cziszer, 
Pentru gazde a 
Bucureștenii au

tida a plăcut datorită dîrzeniei cu 
care componență celor două formații 
au luptat pentru victorie. Au înscris: 
Marinescu (2), Alexandrescu (2), Fi- 
roiu, Ghidali (4 m), pentru C.C.A. și 
Măriuță (2) și Chirvăsuță, pentru 
Știința.

AURELIAN AXENTE-corespondenl

Velodromul Dinamo, pregătit speci 
va fi gaz.da unor jiasionanle înlrcct 
la capălui cărora vom cunoaște pc 
mai buni specialiști ai anului în p 
bele dc velodrom.

Startul campionatelor va fi dat mi 
la ora 10. „Proba zilei" este fj 
îndoială viteza seniori. De fiecare d 
această probă a pasionat atît prin lu 
dintre vechii (să nu-i numim... bălrîc 
viteziști cît și prin surprizele pe e 
le-au produs o scrie de cicliști tin 
Cine va fi noul campion : Petre Tac 
Vasilc Oprea, sau Constantin Voie 
Sau poale un ciclist tînăr ? în ulii 
II ani titlul a intrat în posesia a 
alergători: Ion Ionifă, Pasile Opi 
Constantin Voicu și Petre Tache. 1 
de altfel cum arată tabloul camț 
nilor la viteză :

1950: Ion Ionifă; 19.51: Ion Ioni 
1952: Vasile Oprea; 19SS^tIon Ioni 
1954: Vasile Oprea; 1955: Constat 
Voicu; 1956: nedisputat; 1957: Va 
Oprea; 1958: Constantin Voicu ; 15 
Petre Tache; 1960: Petre Tache.

Scmifondul, deși rezervat juniori 
va captiva atenția spectatorilor. El 
încheia activitatea primei zile a carr 
natclor republicane de pistă, urmind 
mărfi să luăm din nou loc în tribut 
velodromului pentru a asista la pm; 
mul zilei a Il-a : ora 15,30 — 1.00 
cu start de pe Ioc seniori și urmă 
individuală juniori.

Excursie cicloturistic

Oaspeții au șutat de la 
înscris prin 

și Soos.
și au

, Simon
înscris Popa (2). 
ratat_____ t___  . _ numeroase 

ocazii favorabile și. in plus, au plimbat 
exasperant de mult balonul în fața 
porții.

C.C.A. - ȘTIINȚA BUCUREȘTI 
6—3 (1—1, 0—2—2, 3—0). Jucă
torii militari au obținut o meritată 
victorie în fața unui adversar care 
„a căzui" — din cauza insuficientei 
rezistențe — în ultima repriză. Par-

CRIȘANA ORADEA — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 7—4 (2—0, 2—1, 
1—1, 2—2). După primele două re
prize se părea că localnicii, deși lip
siți de aportul lui Culineac, Lengyel 
și Voicu, vor cîștiga la scor. In partea 
a doua a meciului, bucureștenii au 
atacat dezlănțuit, reușind două re
prize egale. Ău marcat: Csordas 3, 
Novac 2, Ilea 1. Covaci 1, pentru în
vingători și Mărculescu 3 și Miu, 
pentru învinși.

ILIE GHIȘA-coresp. regional

Subcomisia de cicloturism din cat 
Consiliului orășenesc U.C.Fli. Bl 
rești organizează duminică 8 oct 
brie o nouă excursie cicloturistici" 
șoseaua Tirgoviște, pînă la pădt 
Buftea. Distanța (dus-întors) 60

Adunarea participanților se va < 
în fața parcului sportiv Dinamo, 
ora 8, iar plecarea va avea loc c 
jumătate de oră mai tîrziu. P< 
participa orice posesor de biciclet

Colțul specialistului

Pregătirea pe uscat, baza succesului pe zăpadă
De curind, schiorii noștri au parti

cipat la primul concurs pe uscat des
chis tuturor categoriilor de concurenți 
ai probelor alpine. Organizată la Pre
deal de către F.R.S.B.A. întrecerea a 
avut drept scop verificarea gradului 
de pregătire a schiorilor și totodată 
luarea măsurilor necesare de către 
colegiul de antrenori privind pregăti
rea schiorilor in actuala perioadă.

Luînd startul in cele șase probe de 
control (30, 100 și 400 m plat flo- 
tări și ridicări de brațe, genuflexi
uni pe un picior și săritura în lun
gime de pe loc), cei peste 70 de 
schiori, lipsiți de emoțiile întrecerilor 
oficiale s-au străduit să concureze la 
un nivel cît mai bun. Am putut ob
serva schiorii componenți ai lotului 
republican lucrind alături de schiori 
tineri, dornici să învețe cît mai mult 
de la iruntașii schiului romînesc.

fn probele de viteză și rezistență 
specifică (30. 100 și 400 m) a fost 
pasionant duelul dintre Niculae Pan- 
drea și Kurt Gohn, pe de o parte iar 
pe de altă parte între Corne! Tăbăraș, 
Gheorghe Bălan și Radu Banu. In 
proba de torță specifică (brațe-pi- 
cioare). Mihai Bucur a cîștigat deta
șat iar llona Micloș a făcut o se
rioasă concurență în rindul băieților.

A fost un concurs de control reu
șit. O primă verificare a schiorilor 
slalomiști și coboritori Antrenorii au 
putut trage învățăminte pentru zilele 
următoare. Este îmbucurător faptul 
că schiorii noștri devin tot mai con
știent! de necesitatea pregătirii fizice 
pe uscat element indispensabil pentru 
obținerea rezultatelor superioare in 
întrecerile p» zăpadă. De altfel, fru
moasele rezultate obținute de compo
nență echipei reprezentative intr-o 
serie de concursuri internaționale se 
datoresc intr-o bună măsură și muncii 
depuse pe uscat. Trebuie menționat 
că membrii colegiului de antrenori 
și-au propus permanenta îmbunătățire 
a pregătirii fizice a schiorilor, ridi- 
cind-o pe o treaptă superioară. A- 
ceasta trebuie să devină o sarcină 
permanentă șl a tuturor antrenorilor 
secțiilor de schi din țara noastră

Socotesr că pentru etapa de lucru

de prof. ION BERINDEl 
antrenor al lotului republican 

de schi alpin
★

uscat care a mai rămas pînă lape 
căderea zăpezii sînt necesare o serie 
de recomandări pe care le voi face 
în rîndurile

Exercițiile 
namentelor 
caracter cit 
cu! lucrului pe zăpadă. Mă refer in 
primul rînd la structura mișcărilor și 
intensitatea lucrului, care nu trebuie 
să difere mult de cel efectuat pe ză
padă. Numărul antrenamentelor nu 
va ti mai mic de 3—4 pe săptămînă. 
Schiorii slalomiști și coborîtori vor 
insista în etapa de toamnă asupra 
perfecționării vitezei de reacție și a- 
supra execuției rapide, asupra forței 
picioarelor specifică ocolirilor, des
prinderii de pe zăpadă, săriturilor, 
ocolirilor pe un singur schi, ocolirilor 
prin pășire, pașii adăugați, pasul de 
patinaj ș.a. O atenție deosebită tre
buie acordată exercițiilor de mobili
tate, în special acelora care afectează 
articulațiile gleznă, genunchi, șold. De 
asemenea, schiorul trebuie să folo
sească o variată gamă de exerciții 
pentru perfecționarea echilibrului și 
îndeminării specifice.

Dintre exercițiile pregătitoare cele 
mai utile schiului alpin în perioada 
de iarnă recomandăm:

de mai jos.
folosite în cursul antre- 

vor trebui să capete un 
mai apropiat 'de specifi

PENTRU FORȚA PICIOARELOR:
— genuflexiuni pe cite un picior 

(împușcă cioara). Spre sfîrșitul eta
pei se va putea ajunge pînă la 35 
genuflexiuni pe un picior.

— genuflexiuni cu haltere, saci cu 
nisip iau cu alte greutăți susținute 
pe umeri.

— sărituri pe ambele picioare 
genunchii 
domen

— pasul
— pași 

dreapta.
— coborîri pe pantă cu picioarele 

apropiate, joc lateral din trenul in
ferior. Se imită ocolirile scurte, șer- 
puirea. Exercițiul se poate executa 
în mare viteză pe distanțe 
50 m. Același exercițiu se 
cuta pe un șir de trepte.

IC. ARAD — DÎNAMO BUCU
REȘTI 0—13 (0—2, 0—5, 0—4, 0—2). 
Joc fără istoric. Au marcat: Kroner 4, 
Blajec 3, Rusu 2, Popescu 2, Mihăi- 
lescu și Berea.

ȘT. JACOB-corcsp.
A VII-a' etapă a returului se des

fășoară mîine și programează urmă
toarele partide : Mureșul Tg. Mureș — 
I.C. Arad, ' 
București, 
Dînamo 
Oradea.

„Cupa Dinamc

ridicați cit mai spre
er 

ab-

de patinaj fandat 
adăugați spre stînga.

Intre 32— 
poate exe-

ȘI ECHI-

Știința Cluj — Știința 
Progresul — C.C.A. și 
București — Crișana

Interesanta competiție de v 
„Cupa Dinamo" continuă azi de 
ora 17 în sala din șoseaua Ștefan 
Mare. In program sînt două jo 
masculine din rîndul cărora se 
tinge în special partida Progresu 
C.C.A. In continuare se va disj 
meciul Dinamo — Flacăra roșie.

La sfîrșit de săptămînă

(întâlniri masculine în
Dinamo").

MASA:
ora 17:
finale a

Sala Giulești, 
al doilea con- 
campionatului

PENTRU PERFECȚIONAREA VI
TEZEI ȘI INDEMINARII SPECI
FICE ••

— sprinturi la semnal, de 
din alergare pe distanțele de 
60 și 100 m

— sprinturi printre copaci
— sprinturi printre fanioane 

te în linie la 1,50—2 metri interval, 
insistîndu-se asupra strecurării

— slalom pe uscat pe un traseu cu 
25—35 de porți așezate pe un teren 
înclinat și accidentat 
de 150—200 metri

în luna noiembrie 
pînă la 7—10 manșe

Se pot folosi și bețele de -schi. Se 
va insista treptat asupra vitezei, stre
curării, pășirii etc.

PENTRU MOBILITATE 
L1BRU SPECIFIC:

— mers in echilibru pe 
pendate. Se vor executa pozițiile de 
coborîre, poziția arcuită în viraj, ro
tarea genunchilor stinga-dreapla imi- 
tînd pozițiile in ocoliri, dezechilibrări 
pe un picior etc. Toate aceste exer
ciții vor fi executate pentru sporirea 
echilibrului.

— sprijinit in braț la perete sau 
la pom, îndoiri laterale. Se va in
sista asupra poziției arcuite în viraje.

— alergare transversal pe o 
tă (pentru întărirea articulației 
nei).

— pași adăugați spre deal.

bîrne sus-

I
pan- 
glez-

jos și
15, 30,

așeza-

cu o distanță

se va ajunge 
repeta te

— sărituri peste obstacole natu
rale, insistîndu-se asupra poziției : 

bustul drept, 
țele în jos.

In afara 
toare mai 
jocuri cu mingea, alergarea în teren 
variat exerciții de gimnastică in deo
sebi acrobatică. lucrul la plasa elas
tică, patinajul pe rotilă etc.

lată numai cîteva recomandări pe 
care am ținut să le facem din timp 
schiorilor noștri. Muncind cu con
știinciozitate în cursul antrenamente
lor pe uscat schiorii noștri vor ob
ține rezultate din ce în ce maî bune 
în concursurile pe zăpadă.

genunchii ia piept bra- j

acestor exerciții pregăti- 
pot fi folosite diferite

AZ1
ȘAH : Sala din str. Saligny 2, de 

la ora 17.00: finala campionatului re
publican feminin (runda a Xl-a).

VOLEI: Sala Dinamo, de la ora 
17,00: Progresul — C.C.A. și Dinamo — 
Flacăra roșie 
cadrul „Cupei

TENIS DE 
de la ora 9 și 
curs al etapei
republican individual.

HOCHEI PE IARBA: Teren IU 
Parcul sportiv „23 August", de la 
ora 8,30: Șantierele Navale Oltenița 
— Voința Pitești, Șc. sportivă nr. 2 
Buc. — Olimpia Brașov, Progresul 
Gheorghieni — Victoria București 
(concursul republican).

FOTBAL: Stadionul Republicii, ora 
15,30: Știința — S.N.M. Constanta; sta
dionul Dinamo, ora 
Obor — C.S.M. Sibiu-

MÎINE 
In Capitală

HANDBAL: Giulești, de la ora 10: 
ITB — Mureșul Tg. Mureș, Rapid — 
C.S.S. Banatul Timișoara (campiona
tul republican feminin în 7).

POLO : Ștrandul Tineretului, de la 
ora 11 : Progresul—C.C.A. și Dinamo 
Buc. — Crișana Oradea (campionatul 
republican).

BASCHET: terenurile Știința, Vo
ința și Școala medie „I. L. Caragiale", 
de la ora 8,30: meciuri în campiona
tul orașului București-

BOX: Stadion Progresul, ora 10: 
Progresul — Mureșul Tg. Mureș.

ȘAH: Sala din str. Saligny 2: finala 
, campionatului republican feminin 
1 (runda a XlI-a).
! HOCHEI PE IARBA: Teren III. 
' Parcul sportiv „23 August" : Progre
sul Gheorghieni — Șc. sportivă de 
elevi nr. 2, Voința Pitești — Victoria

15,30 : Dinamo

Buc.; Olimpia Brașov ~ "Șantie 
Navale Oltenița.

RUGBI: Universitatea — Din 
n, teren Tineretului III, ora 9: Ș 
ța Inst. Constr. — Arhitectura, t- 
Tineretului IV, ora 10; Rapid I 
CFR Grivița Roșie II, teren Giul 
ora 11; Autobuzul — Petrol Chi 
teren Tineretului III, ora 10.30; ' 
can Buc- — Sirena Buc., teren I 
retului II, ora 10; Flacăra roșie 
— Meteorul Buc., teren Flacăra 
șie, ora 16; Gloria Buc. — Peti 
Pitești, teren Gloria, ora 11 (jc 
în campionatul de calificare).

TENIS DE MASA: 
de la ora 9: 
pel finale a 
individual.

FOTBAL:
11: Dinamo—Rapid (meci amical), 
ora 9,15: Dinamo—Știința (jun 
campionat).

sala Giul 
al doilea concurs al 
campionatului republ

Stadionul Dinamo,

In țară
RUGBI: Șantierele Navale Olt 

ța — Știința IPGG, Electroputere ’ 
iova — Drubeta Tr. Severin, Pre; 
Săcele — Progr. Rm. Sărat, Peti 
Ploiești — Farul Constanța, ( 
structorul Ploiești — Cimentul I 
gidia, USAS Năvodari — Metalul 
zău; Dînamo Bacău — Petrolul Te 
Laminorul Roman — Ancora Ge 
Rulmentul Bîrlad — Ceahlăul Pi 
Neamț, Constr. IUT Iași — CSM 
ila, Chimica Tîmăveni — Știința 
mîșoara, CFR Timișoara — Mir 
Vulcan, Jiul Petroșani — CSM S 
Cocuri în campionatul de calific

POLO: Mureșul Tg. Mureș — 
Arad, Știința Cluj — Știința 
(camp, republican).

AEROMODELISM: Cluj (aero 
tul Someșeni) Cupa memorială „ 
ian Vuia".



Originala performanță a doi tineri bucureșteni

Pe jos de-a lungul țării...
Acum trei să p tanti ni, mai 
tact la 16 septembrie, dată 

care temerarii alergători, 
Tați la jumătatea „Turului 
clist al Ii. P. Romine1* a-
ăgeau. asupra Iar atenția^ 
... pronosticurile amatori- 
r de spor'j doi tineri 
'ortioi iau tn Capitală,, 
tpă ce '’efectuaseră* la rin-
ii lor, înconjurul țării,
ar nu pe bicicleta* cu 
ttomobilul, motocicleta
u scuterul șl nici măestr

cum s-ar putea gîndi
iii — cu vreo desuetă..*.
•rufă. Performanța lor era 
a adevărat originală: cei 
)i sportivi făcuseră „tu.- 
■l~... pe jos! Un caiet 
■os, plin cu ștampile ale 
aiuritor populare, depunea 

nevoie mărturie..*
Dar, mai întîi, să m-l 
'tizentăm pe cai doi per- 
rmeri: unul este Cristian
răciun, în vîrstă de 22 de 
ii, elev la Școala tehnică 
i poligrafie „Dinii trie Ma- 
nescu", iar celălalt, Ilie 
go pian, în virsta de 20 de 
ti, elev la Școala tehnică 
• construcții de aparate 
dice. Amândoi, membri ai 
iociafiei sportive Spar tac. 
'eea acestei „expediții" se 
iscuse cu mai mult timp 

urmă. Dornici să cunoas-
i' îndeaproape frumusețile 
itriei, să vadă cu propriii 
r ochi minunatele con-

n 4 rînduri
In- ultima vreme, unii 

arbitri, de lupte absen
tează de Ia întâlniri iar 
alții arbitrează nesatis- 
făeător;

i lupte . ’•ed c-aveți idee), 
nt foarte nTîHt© ..proce

dee" 
ir nn n* împăcăm ușor 
i... procedeul dumnealor!

Din nou echipa de 
rugbi Olimpia Brașov 
s-a comportat foarte 
slab pierzînd ultimul 
med cu 96—3.

• cam fi o explicație 
Bună doar pentru pro

fani — 
ind............olimpici" joacă

bine 
>ar o dată-n... patru ani f

Sportiva Maria Dra
gan de la „Frigul** — 
București vorbește urft 
colegelor

totdeauna are nervi cât 
zece, 

cit mirarea ni-e jus
tificată : 

atmosfera de la .JFfci- 
gul" — rece — 

im poate fi așa... înfier
bântată ?

Ion Mierloiu, căpita
nul echipei de fotbal 
Minerul Sotînga nu vine 
cu zilele la muncă

iratul ăsta de Ia abataj 
ițea goluri are pe ponta.i, 
> dacă, pe teren Ie înscria 
hipa-i ar fi fost de mult 

Tn ..A“ 1
V. E>. POPA 
ION CHIVU

GIIEORGHE STAMATE,
VILCEA. —- „Unde a 

ii jucat fotbalistul Ma- 
i Apostol de la „Flacăra 
sie* București ?“ Mi-ar 

mai ușor să vă spun 
ide... n-a jucat ! A fost

Unirea Tricolor, Dina- 
j Obor, Dinamo Bucu- 
ști, Dinamo Brașov. Cor
nul Hunedoara, Chimia 
>vora... Ajunge ?... Și 
eți să știți ceva ? Nu 
ai joacă nici ta Flacăra 
.șie, ci în campionatul 
ionat ! — 2) Datcu a- 
iră poarta echipei Dina- 
) Bucure ști. La Dinamo 
:>or, unul din portari e 
eter Nuuu'eilcr. Sau, cum. 
cunoscut : Nunweiler... V.
FLOREA I. VASILS', 
9NSTANȚA. — 1) Bra- 
lianul Manuel dos San- 
s, noul recordman al 
mii Ia 10$ m liber eu 
»,6, are 22 de ani. — 

struefii ale socialismului* 
Cristian Crăciun și JPie A- 
gopiam, vechi și buni priet- 
teni* și-au propus să folo
sească vacanța de vară pen
tru. o excursie de... mare 
fond. In jurul țării. Zis și... 
chiar făcut. Și-au sirius 
bani de drum, au făcut și 
citeva, antrenamente pregăti
toare, constînd din... mici 
„plimbări* pedestre pînă la 
Sn&goo, Vidra și Buftea, iar 
La. jumătatea lunii iulie s-uu 
declarat gata de start.

Intre timp, celor doi en
tuziaști farișli li se adău
gase și un al treilea: C. Aro- 
nescu, actor la Teatrul pen
tru copii și tinerei. Acesta 
avea insă să abandoneze 
după prima etapă și să se 

CRISTIAN CRĂCIUN ILIE AGOPIAN

întoarcă la București... cu 
(renul. „Startul" a fost la 
24 iulie. Numeroși prieteni 
și colegi i-au condus pină 
la marginea orașului și le-au 
urat tradiționalul „drum 
bun". Unii dintre ei, sincer 
vorbind, se earn îndoiau de 
reușita. celor doi. Intr-ade
văr, nici unul nici altul nu 
aveau ta activ vreo perfor
mantă un materie șii nou par
ticipaseră vreodată la între
ceri de marș sau maraton. 
Ce-i drept, Cristian Crăciun 
are clasificare sportivă — și 
încă de categoria I ! — 
dar la... șah, iar Ilie Ago- 
pian joacă.... baschet-, Aceas
ta însă, după cum s-a vă
zut, nu i-a împiedicat să-și 
atingă felul. Traseul străbă
tut a fost, în linii mari, 
următorul — București — 
Urziceni — Buzău — Bacău
— Piatra Neamț — Cheile 
Bicazului — Glieorghieni — 
Reghin — Munții Apuseni
— Petroșani — Rn, Pilcea
— Curtea de Argeș — Pi
tești — București. Iu total, 
nu mai puțin, de 1500 de 
km, parcurși în. 55 de zile, 
dintre care 45 de zile de 
mer.ț și 12 zile de odihnă. 
Mergeau în medie 55—40 de 
kilometri pe zi. „Recordul* 
l-au stabilit în etapa Hațeg
— Petroșani, plus drumul 
pină la cabana Ritsu, cînd 
au parcurs într-o singură 
zi <«? de kilometri ! Drum, 
nu glumă! Nu-i deci de 
mirare că în această „expe
diție" au rupt cite două 
perechi de ghete de baschet 
fiecare !

Excursia a fost cu adevă
rat minunată. Au străbătut 
orașe și. sale, munți și văi, 
au urcat cursurile apelor, 
au cunoscut locuri pe care 
nu le vor uita, au legat 
prietenii. Noaptea dormeau

2) Augustin Botescu, an
trenorul fotbaliștilor de la 
Farul, a fost jucător de 
categoria A. Fundaș stîn- 
ga. El n-a jucat însă nici
odată în ,tnaționa’ă‘v.

ION1ȚĂ DAN, TIRNÂ- 
VENI. — 1) Prin partide 
„oarbe/4 se înțeleg acele în
tâlniri în. care șahistul ju- 
cînd împotriva unuia sau 
mai multor adversari — 
Koltanowski a jucat cu 
56 deodată ! — nu se uită 
nici o clipă pe tablă. EI 
conduce partidele din me
morie. Uneori e legat Ia 
ochi, alteori stă într-o sa
lă învecinată, unde i se 
comunică mutările adver
sarilor și i se cere... răs
punsul. —■ 2) Matei a 

prin ospitaliere ca&e de ță
rani colectiviști, pe cîmp 
sub bolta înstelată, la caba
ne, prin case de pădurari... 
La Buzău s-au întîbut cu 
un adevărat campion al 
mersului pe jos, Dumitru 
Dan., astăzi în vîrstă dc 
de ani* care intre anii 1910— 
1916 a făcut înconjurul pă
mântului, tot pe jos 1 Deo
sebit de emoționantă a fost 
întilnirea lor, la Mînăstirea 
Neamțului, cu maestrul Mi
hail Sadooeanu. Marele nos
tru scriitor i-a felicitat căl
duros pentru i leea și rea
lizarea acestei excursii ieși
te din comun și apoi s-a 
fotografiat împreună cu cei 
doi tineri sportivi. Pretu
tindeni, prin locurile pe 

unde au umblat, Cristian 
Crăciun și Ilie Agopiari au 
fost primiți cu prietenie, cu 
interes. Unii chiar, mai 
...binevoitori, întîtnindu-i pe 
drum, se ofereau să-i ducă • 
numai „o leacă" cu mașina, 
dar cei doi. consecvenți, re
fuzau de fiecare dată. Șî 
așa, cu zâmbetul pe buze, 
au străbătut 1.500 de kilo^- 
metri.*.
f elicitările noastre ! Nu 

cumva însă să auzim vreo
dată că s-au supărat din 
cauză că n-aut putut coborî 
la timp din tramvai și au 
mers o... stafie pe jos I

JACK BERARIU

Știați
...Mrliail Botvmik a câș

tigat pentru prima oară 
titlul de campion de șah 
al U.R.S.S. la vîrsta de 20 
de ani (neîm pliniți) ? Iată 
și anul în care a înre
gistrat aeeastă performan
ță: 1931...

...prima școală de înot 
dîn Rusia a fost înființată 
în anul 1827 la Peters
burg ? Printre cei carp au 
urmat cursurile acestei 
școli, învățînd să înfrunte 
valurile, a fost și marele 
poet Pușkin.

...în insulele ITawai se 
practică un gen tic box cu 
totul aparte ? Interesant

Iași. A și 
altfel, la 
campionatul

apărut la C.C.A. doar în 
cîteva meciuri amicale. El 
continuă să facă parte din 
lotul C.S.M.S. ' 
j ucat, de 
C.S.M.S. în 
actual.

MANO-LE 
FOCȘANI. - 
dispută sub panou. Min
gea se găsește îrt aer în
tre doi adversari. Un apă
rător întinde întinde ca s-o 
apuce. Un echipier advers, 
pentru a-l împiedica, lo
vește mingea . cu pumnul 
de sus în jos. Mingea sare 
din pămînt în ' coș. E coș 
valabil?" De ce nu? Mă
car de s-ar ivi mai des 
asemenea faze !

CRĂCIUN,
„Jocul SC'

Din lumea.
@ La campionatele mon

diale' de haltere care s-au 
desfășurat recent la Vie- 
na. Anglia a fost repre
zentată de șase halterofili 
dintre care cinci au fost 
negri...

© La categoria grea au 
concurat 11 halterofili. 
Dintre ei doar campionul 
lumii, Iuri Vlasov, are un 
corp suplu, bine proporțio
nal. Restul sînt niște co
loși, dar cu o putere mult 
mai mică decît a lui Vla
sov.

• Tomy Kono, mereu pe 
primul loe la ultimele e- 
diții ale campionatelor

Două comedii pe temă sportivă 
realizate de cineaștii cehoslovaci:

VALS PENTRU 
UN MILION

Dupâ cum se poate 
bănui și din titlu, filmul 
„Vals pentru un milion" 
este o comedie muzicală 
ce se desfășoară pe funda
lul grandios și .pitoresc 
al unei spartaehiade a 
tineretului organizată la 
Praga. Aici, la această 
spartachîadă se întîlnesc 
doi tineri din provincie: 
Jane și Franța.

încurcăturile comice ale

CU BICICLETA, 
176,470 KM PE ORĂ

Francezul Jose Meif- 
fret a realizat, zilele tre
cute, cea mai mare vite
ză atinsă vreodată de un 
ciclist. Rulînd în spatele 
unei mașini, MeiHret a 
atins viteza maximă de 
176,470 km, doborînd 
propriul său record sta
bilit în urmă cu 10 ani 
cu performanța de 175,721 
km.

Meiffret a folosit o bi
cicletă a cărei placă avea 
im diametru de 45 de 
centimetri și 142 de 
dinți. Piniontd din spate 
nu avea decît 16 dinți.

este că arbiUal conduce 
lupta înarmat cu un baston, 
pe care îl folosește pentru 
a-i despărți pe combatanți, 
cînd aceștia... uită de re
gulament.

...în U.R.S.S. funcționea
ză 1642 de școli’ sportive 
de elevi în c*re an re a ne 
cinci sute: de mii de tineri 
învață metodic diferite 
discipline sportive ?

. „.înotătorul a rgentintan 
Antonio Albertondo» în e- 
late de 42 de ani, a traver
sat, recent. Canalul Mîn-e- 
cii în ambele sensuri ? El 
a străbătut distanța de 
64 de kilometri în 43 de 
orc și 15 minute.

LUPU FAINSTAIN, DA
RABANI. — In amWe 
meciuri susținute în 1960 
cu reprezentativa de fotbal 
a R.S» Cehoslovace, în 
ea d nai „Cupei Europei'*’ 
(0—2 la București și 0—3 
la Bratislava) poarta noas
tră a fost apărată de 
Mîndru.

Fără cuvinte
Dc sen de Groeu Mrhai

.. halterelor
mondiale, de data aceas
ta s-a clasat pe locul trei. 
El a ocupat primul loc 
doar la „întrecerile’* pen
tru desemnarea Iui... „Mis
ter Universurn“...

• Dintre recordurile 
mondiale obținute la Vie- 
na numai cel al polonezu
lui Palinski a putut fi 
omologat ca nou record 
mondial deoarece ceilalți 
halterofili care au realizat 
rezultate superioare recor
durilor mondiale. cântă
riți imediat după concurs 
chiar în sală, au depășit 
greutatea categoriei la care 
au concurat...

acestor tineri îndrăgostiți, 
cîntecele și spectacolele 
de o rară frumusețe ale 
spartachiadei, fac din co
media muzicală „Vals 
pentru un milion” un film 
antrenant și spectaculos.

SPECTATORI 
IN OFSAID

Eroti comediei sînt, 
bineînțeles, mari amatori 
de fotbal: Jan, Tonko și 
Mișko. Trei prieteni care 
Ia serviciu și acasă sînt 
cei mai ponderați oameni. 
Cînd se duc însă pe sta
dion, interpelează arbi- 
trtrf, se ceartă cu ceilalți 
spectatori... ntt-i mai cu
noști.. Pentru tret bilete 
de fotbal la meciul de 
duminică cu reprezenta
tiva Braziliei sînt Tn stare 
de multe isprăvi Vă veți 
convinge singuri I Vizio- 
nînd filmul, tmii dintre 
spectatori se vor recu
noaște poate, în cei trei 
înflăcărați suporteri

E lung pămîntul. Ba e lat! 
Dar peste tot ne-am afirmat!

E lung- pămîntul. Ba e lat. 
Ba e rotund. Ba-i decupat. 
Dar1 peste tot de-1 scotocești. 
Și chiar pe-aiei prin București. 
Ca mine altul nu săsești

Mai supărat.

Ca orice amator de sportț, 
Consideram că nu-i efort 
Și nu-i nevoie de minuni 
Pentru sportivii cei mai buni 
Cîtcva rime sa aduni

(In Ioc de tort)

Am încercat să-i felicit 
Pe toți acei ce-au izbutit 
S-aducă patriei succes 
Fâeînd în sport mereu progres. 
Am vrut, dar bineînțeles

N-am. reușit.

Să vezi cum : poezia mea 
Cînd Ia redactor ajungea.
Acesta o privea mirat
Spunând cu-n aer degajat :
„Nn-i rea Dar iar ai neglijat

Pe cineva"

Și-atunci. îndată o luam 
Acasă și o revedeam : 
Aveam alături un ziar 
(Desigur „Sportul popular") 
Și dup-o noapte de calvar.

Modificam.

Dar între timp un alt record 
Venea din sud sau de la nord 
Și iar o luam s-o recitesc 
Modificam iar. s-o-ntăresc 
(Era să mă îmbolnăvesc

Cam rău, de cord)

Munceam, ce să vă spun — imens 
Și-n ritm teribil de intens ; 
împrumutam ritna ..loiali" 
Să fie-n ton cu „mondiali" 
Că nu mergea cu „marginali"

Era ..non sens '.

Și despre handbaliști am scris 
Victoria eu le-am descris 
Despre „Știința București"
Am scris frumos cum nu gîndești 
Mai curgător ca în povesti

CHe n-am zis T

Cît despre Iolj — știu doar eu — 
Cu ea mi-a fost enorm de greu : 
Cînd să termin ce-avem de spus 
Modificând cum mi-am propus 
Ioîi, sărind mereu mai sus.

Schimbam si eu

Dar oricât am modi ficat 
Tot mai nimic n-am rezolvat 
Lungeam poemul fără ro<st 
(Era cam cît o zi de post) 
Și-așa descurajat am fost

C-am renunțat

Dar azi am stat si m-am gîndit
Altă soluție-am găsit
Și-o spun acum sportivilor : 
V-o iau-nainte„ fraților !
Și numai pentru viitor

Vă felicit.

Pe loli pentru... 92
Pe Kineses pentru 10.2
Pe Cincă — mare campion
Care-a făcut ne stadion
Peste opt mii Ia decatlon

Sânteti eroi !

Iar primii-n lume handbaliști !
Si voi la fel voleibaliști !
Și-n alt poem, dar mai tîrziu 
(Nu vreau răutăcios să fiu)
Din suflet as mai vrea să scriu

DE FOTBALIȘTI

CIUPI RADULESCU
P.S. Dragă redactie-ndrăznesc 

Să-ți dau un sfat prietenesc : 
O fi poemul lung sau plat 
Și de umor cam... decupat 
Dar de nu-1 publici imediat.

Iar o pățesc !

Cursele de automobil din Apus se soldează cu multe accidente.

varietăți fotbalistice
• In Bolivia se joacă 

fotbal la cea mai mare 
altitudine din lume. Este 
vorba despre o localitate 
minieră, nu departe dc La 
Paz, capitala Boliviei, si
tuată la o înălțime de 
peste 5.00Q de metri. Aici, 
deasupra norilor, se or
ganizează meciuri de fot
bal, dar numai între echi
pele locale, deoarece ju
cătorii din alte regiuni nu 
rezistă mai mult de 20 de 
minute în acest mediu cu 
aer rarefiat.

• Fotbalistul englez 
Billy Wright, care a fost 
selecționat de peste o su
tă de ori în naționala en
gleză, este pe punctul de 
a fi ajuns de un alt fot
balist, și anume Thornb- 
jorn Johnsson, stoperul 
echipei Norvegiei, care cu 
prilejul întîlnirii dintre 
formațiile Norvegiei și 
Suediei a îmbrăcat pentru 
a suta oară tricoul echi
pei naționale. In „clasa
ment" urmează maghiarul 
Bozsik cu 96 de meciuri 
inter-țări.

• Arbitrii de fotbal în 
Italia au acum... cîntecul 
lor. Un compozitor ita
lian de muzică ușoară 
Ie-a dedicat o melodie, 
iar un textier nu mai pu
țin îndrăgostit de fotbal

Un argument hotărîtor
Traficul de fotbaliști, 

practicat pe seară largă 
în Occident a dat naș
tere, printre altele, și 
Ia numeroase anecdote 
care conțin o mare doză 
de adevăr. Iată una din
tre ele, se pare cea mai 
recentă.

Suporterul unui mare 
chib italian se lăuda în 
fața susținătorului nu 
mai puțin fanatic al e- 
chipei rivale :

— Anul acesta titlul 
ie campioni nu va pu
tea reveni nimănui decit 
nouă. Am cumpărat un 
englez care trage atit 
de puternic, incit barele 

a scris pentru cavalerii 
fluierului textul. Cîntecul 
se numește „Tango arbi
tra" și a fost înregistrat 
pe disc în interpretarea 
argentinianului... Omar 
Enrigue Sivori, interul e- 
chipei Juventus din To
rino...

• O întreprindere de 
desfacere a cafelei din 
Brazilia a folosit ca re
clamă numele fotbalistului 
brazilian Pele pe amba
lajul cafelei pe care o tri
mitea în Anglia. Reclama 
suna cam așa : „E nea
gră ca Pele" — „E tare 
ca Pete" — „Te înviorea
ză ca un meci în care 
joacă Pete". Pele în sus, 
Pele în jos, dar știrile pe 
care le primea firma co
mercială braziliană din 
Anglia nu erau de loc îm
bucurătoare. Cafeaua „Pe
le" nu se vindea conform 
așteptărilor. Intrebînd pe 
un comerciant englez de 
ce nu se cumpără cafeaua 
„Pele" în Anglia, unde 
sînt atît de mulți ama
tori de fotbal, deci admi
ratori ai lui Pele, proprie
tarii firmei au primit un 
răspuns... edificator. Da, 
englezii sînt într-adevăr 
mari amatori de fotbal, în 
schimb nu beau cafea, 
ci ceai...

porților trebuie acoperite 
cu oțel ca să reziste. 
Am mai cumpărat un 
argentinian, tehnician a- 
tit de perfect, incit poa
te dribla nu o echipă, 
ci... două. Iar noul nos
tru portar, un negru, 
achiziționat dintr-o țară 
necunoscută, prinde tot 
atit de bine ziua ca și 
noaptea...

Netulburat, suporterul 
echipei adverse a răs
puns :

— Te înșeli amarnic. 
Titlul de campion ne va 
reveni nouă. Am cum
părat trei italieni, toți 
arbitri !...



♦ Selecționata orașului București
de lupte libere, la Chișinău

marii săr-7 octombrie este ziua 
bători naționale a R. D. Germane. 
Cu 12 ani in urmă, in această zi a 
luat ființă primul stat muncitoresc - 
țărănesc pe păminttil german, ca rod 
al eforturilor de inoire și democrati
zare a vieții politice și sociale, pe 
care le-au depus masele largi popu
lare in frunte cu clasa muncitoare din 
Germania.

Pășind cu entuziasm sub steagul 
marxist-leninist al Partidului Socialist 
Unit din Germania, oamenii muncii 
din R. D. Germană au obținut gran
dioase realizări în opera de reconstruc-

pice de aur la proba de 500 m. In at
letism, ciclism, handbal, canotaj, schi, 
box și alte discipline, sportivii din 
R. D. Germană se afirmă pe plan 
mondial. In echipa unită a Germaniei, 
care a participat Ia Jocurile Olimpice1 
de la Roma, ocupînd locul patru in 
clasamentul medaliilor, sportivii din 
R. D. Germană au avut o comportare 
remarcabilă, stirnind admirația pu
blicului și a specialiștilor.

Cum este și firesc, succesele mișcă
rii sportive din R. D. Germană nu 
sint pe placul dușmanilor păcii. Clica 
militaristă

CHIȘINĂU 6 (prin telefon de la 
trimisul nostru special). Joi la
ora 14 a sosit în localitate selecțio
nata de lupte libere a orașului Bucu
rești. Din clipa în care am trecut fron
tiera am fost înconjurați de o simpatie 
și de o atenție deosebită. Tinerii luptă
tori romîni sînt pur și simplu impre
sionați de primirea care li s-a făcut.

întîlnirea care trebuia să aibă loc 
aseară s-a animat pentru sîmbătă 7 oc
tombrie, cînd luptătorii din 
tativele celor două orașe se vor întrece

în frumoasa sală a complexului sportiv 
din Chișinău. Pînă atunci, luptătorii 
noștri se pregătesc cu minuțiozitate de
oarece din informațiile pe care le avem 
gazdele vor alinia o formație extrem de 
puternică. Notăm prezența în echipa din 
Chișinău a șapte maeștri ai sportului 
și a unui sportiv de categoria întîi.

Duminică după-amiază sîretem invitați 
în localitatea Duboșari, unde vom în- 
tîlni echipa Kolhoznik.

reprezen-
OTTO BENKO

și revanșardă de la condu-

una din cele mai frumoase construcții 
D. Germană.

Stadionul de 100.000 locuri din Leipzig, 
sportive din R.

BUCUREȘTI—CHIȘINĂU
(Urmare din pag. 1)

rentiev (C.) ; cat. 57 kg.: M. Cristea 
(B.) b.p. M. Mazus (C.) ; cat. 62 kg.:
l. Cernea (B.) cîștigă fără adversar; 
cat. 67 kg.: S. Popescu (B.) este în
vins prin tuș în m. 11 de I. Dobro
volski (C) ; cat. 73 kg.: G. Dumitru 
(B.) b.p. Alex. Matveev (C); 
cat. 79 kg.: I. Țăranu (B.) b. tuș
m. 4 Victor Chizilov (C.); cat.

87 kg.: G. Popovici (B.) reușește o 
centură laterală (fără pod însă) acu- 
mulînd un singur punct, suficient să 
cîștige în fața lui G. Pavlov (C.) ; 
cat. grea: N. Martinescu (B.) b. tuș 
m. 6 pe Alexei Sapovel (C.).

Cei mai bine s-au comportat G. Sza- 
bad, M. Cristea, I. Țăranu și N. Mar- 
tinescu din selecționata orașului Bucu
rești, iar de la oaspeți s-au detașat 
I. Dobrovolski și Alex. Matveev.

FOTBAL PE GLOB

ție a țării, in făurirea unei vieți fe
ricite. in construirea socialismului și 
apărarea păcii

Succese deosebite au obținut și cul
tura fizică și sportul. îndrumată de 
partid, mișcarea sportivă din R. D. 
Germană a luat o largă dezvoltare de 
mase. Este suficient să arătăm că nu
mărul acelora care practică sportul se 
ridică la aproape 2.000.000, iar nume
roase baze sportive, printre care mari 
stadioane, asigură condiții optime pen
tru desfășurarea activității de cultură 
fizică

Din rindul maselor de practicanți 
ai sportului, in R. D. Germană s-au 
ridicat campioni și recordmani care 
și-au ciștigat simpatia și stima in are
na sportivă internațională. Sint cunos
cute astăzi pretutindeni numele unor 
sportivi, cum este de pildă campionul 
olimpic Helmut Recknagel — cel mai 
bun săritor de schi din lume, al du
blei camoioane olimpice Ingrid Kra
mer — inotătoarea care a pus capăt 
supremației americane in proba sări
turilor de la trambulină, al fostului 
campion mondial de ciclism Gustav- 
Adolf Schur, al patinatoarei Helga 
Haase — deținătoarea medaliei olim-

PRIMUL ADVERSAR AL ECHIPEI 
PROGRESUL ÎN „CUPA CUPELOR"- 

— LE1XOES PORTO
In primul meci dintre echipele Chaux 

des Fonds (Elveția) și Leixoes Porto 
(Portugalia) contînd pentru competi-

cerea R. F. Germane caută prin tot 5tia care angrenează formațiile cîștigă- 
felul de mijloace să denigreze mișca- \ toare de cupe naționale, fotbaliștii el- 
rea sportivă din R. D. Germană, să J vețieni au obținut victoria cu scorul de 
pună bețe in roate la orice acțiune de\6—2 și păreau a fi astfel calificați 
colaborare între sportivii celor două/pentru turul doi. Totuși, în meci retur, 
state germane. De curînd, guvernulT formația portugheză a obținut victo- 
de la Bonn a dispus sistarea relați-friâ cu scorul de 5—0, calificîndu-se 
ilor pe care le-au întreținut pînă acuml pentru turul următor al competiției, 
sportivii din R. F. Germană cu cei/ Adversarul său va fi deținătoarea 
din R. D. Germană. Măsura a fosty Cupei R. P. Romîne, Progresul Bucu- 
primită cu profundă dezaprobare deC rești. 
cercuri largi ale opiniei publice spor
tive din întreaga lume. înseși voci din 
Germania occidentală au fost nevoite
să recunoască adevărul că —v aie> llIttllllca LUUlllclMi 
relațiilor cu sportivii din R. D. G. nuXfrei puncte avans în clasament. Aceas-- 
ne va aduce noi prieteni, r"*' .... . „ - r_x_
nici peste hotare", (ziarul 
Stadt-Anzeiger").

Conștienți de însemnătatea momen
tului ce-l trăiesc, sportivii din R. D. 
Germană își unesc cu și mai mtdti 
avint eforturile pentru izbînda ideilor 
de pace și progres care stau la baza 
tînărului stat socialist german.

Sportivii noștri adresează un căl
duros salut prietenilor lor din R. D./Lenin s-au întîlnit intr-un derbi mos- 
Germană, urindu-le noi și noi succeseXcovit Lokomotiv și T.S.K.A. Foarte 
în muncă și sport \ disputată, întîlnirea s-a încheiat cu un

DINAMO KIEV SE DISTANȚEAZĂ
In campionatul U.R.S.S., Dinamo 

n'Pcrca NKiev are, înaintea ultimelor trei etape.
n*CI *!l..țars\ta, datorită victoriei cu 1—0 în fața 

1 "Kolner Jcojegj[or ]or c]ub jjn Tbilisi și 
înfrîngerii, tot cu 1—0, a formației 
Torpedo în meciul cu Spartak Ere
van. La Moscova, Spartak n-a reușit 
decît 0—0 cu Avangard Harkov. Re
marcăm că acesta este primul meci 
nul al echipei moscovite în cadrul 
turneului final. Aseară, la lumina re
flectoarelor, pe stadionul central V. I.

ÎNTÎLNEȘTE REPREZENTATIVA R. D
(Urmare din pag. 1)

de competiții, la care iau parte sute 
și sute de echipe.

în aceste condiții este lesne de în
țeles că sarcina jucătorilor noștri în 
meciul de mîine nu este de loc 
ușoară. Este foarte adevărat că hand
bal iștii noștri au cucerit titlul de 
campioni ai lumii, dar aceasta la 
handbal în 7, ceea ce este cu totul 
altceva. In ce privește handbalul 
în 11, selecționata noastră a ocupat,

la ultima ediție a campionatului 
mondial (1959 — Austria), locul se
cund, fiind învinsă în jocul final de 
echipa unită a Germaniei, formație 
din care au făcut parte mulți dintre 
jucătorii pe care îi vom vedea evo- 
luînd mîine în cadrul reprezentativei 
R. D. Germane.

Toate aceste lucruri ne arată că 
mîine vom putea fi martorii unui joc 
dinamic, viu disputat. Aceasta și pen
tru motivul că ambele reprezentative 
au arătat în partidele jucate pînă în

Triunghiularul
(Urmare din pag. 1)

atletic feminin
vor
au 

mun-

mulți s-au și interesat în care 
a stadionului se va desfășura 
de săritură în înălțime. In a- 
timp insă, spectatorii doresc

șui său natal. Bineînțeles, timișore
nii nu vor scăpa prilejul de a o a- 
plauda și ei și, pentru a fi cît mai 
aproape de locul unde vor avea loc 
săriturile recordmanei noastre mon
diale, 
parte 
proba 
celași
firește să vadă evoluînd și alte atlete 
renumite cum sint: Olga Kazi, Jolan 
Kontsek, Iudith Bognar, Gisela Sas- 
vari, Maria Antal, Judith Marko 
(R.P.U.), Paola Paternoster, Letizia 
Bertoni, Donata Govoni. Gilda Jan- 
naccone, Elivia Ricci, (Italia), ca și 
pe Florica Grecescu, Lia Manoliu, 
Maria Diaconescu, Ana Roth, Olim
pia Cataramă, etc.

Stadionul clubului 
găzdui întîlnirile, s-a 
peste noapte" într-o 
terie, astfel incit —
fără nici o reținere — spectatorii care

au fost duminică la fotbal nu-1 
mai recunoaște. Pentru aceasta, 
fost depuse eforturi înzecite, 
cindu-se fără răgaz din zori și pînă
noaptea tirziu. Rezultatul acestei 
munci neobosite este materializat în 
pista de o calitate excelentă, apre
ciată ca atare de tinerii atleți ma
ghiari și de sportivii noștri care au 
incercat-o in cursul zilei de vineri.

Atleții 
tate joi, 
au venit 
italiene,
gata pentru începerea întrecerilor-

maghiari au sosit în locali- 
iar în cursul zilei de vineri 
atletele maghiare și cele 
astfel că acum totul este

prezent că practică un handbal rapid, 
cu combinații frumoase și cu șuturi 
puternice și precise la poartă.

Dornici să reprezinte cît mai bine 
handbalul nostru în această dificilă 
întîlnire internațională, jucătorii din 
lotul reprezentativ s-au pregătit și în 
cursul acestei săptămîni foarte serios. 
Ei au făcut în ultimele zile antrena
mente chiar pe stadionul „23 August", 
în cursul zilei de ieri cei doi an
trenori au definitivat formația noastră : 
Redl (Haberpursch) — Covaci, C. 
Selaru, Hiescu, Mărcii Sabin, Tel
man — Barabaș, Moser, Nodea, 
Jochman, Bulgaru. Jucător de rezervă 
va fi ales dintre: Constantinescu, 
Sauer, Bădulescu.

Aseară, la ora 23.50, pe aeroportul 
Băneasa a sosit lotul R.D.G., condus 
de Hermann Milius, președintele Fe
derației de handbal din R. D. Ger
mană. Din echipă fac parte Hirsch, 
cel mai vechi internațional al repre
zentativei, Papusch, Haberhauffe, 
Tiedemann, Matz, Hebler și alții.

Meciul va începe la ora 14 și va 
fi condus de arbitrul BENGT AHRO- 
NIUS (Suedia), ajutat la cele două 
porți de Gheorghe Popescu și Con
stantin Căpățînă.

C.F.R., care va 
transformat „ca 
adevărată biju- 
putem afirma

Astăzi dimineață a părăsit Capitala 
cu destinația Varșovia maestrul Gh. 
Mititelu, care urmează să ia parte la 
turneul internațional dc șah organizat 
aici între 8 și 28 octombrie. Au fost 
invitați 14 jucători în frunte cu marii

maeștri internaționali Holmov și Stahl- 
berg, Participă da asemenea Minev, 
Lengyel, Malich.. Stoppel, Marsalek, 
Sliwa, Drozd, Bcdnarski, Grabszewski, 
Kostro, Podolski și Mititelu.

rezultat de egalitate : 1—1. Pahtakor 
și S.K.A. Rostov au terminat de ase
menea la egalitate! 1—1. în clasa
ment : Dinamo Kiev 41 p., Torpedo 
și Spartak Moscova — cîte 38 p..
IN PRELIMINARIILE CAMPIONATU

LUI MONDIAL
La Bruxelles, în meci retur pentru 

preliminariile campionatului mondial. 
Suedia a întrecut Belgia cu 2—0 
(0—0). în clasamentul grupei întîia 
conduce Suedia cu 6 p. urmată de El
veția cu 4 p.

•' Federația de fotbal a U.R.S.S. a 
hotărît ca la ediția 1962—1963 a Cu
pei Campionilor Europeni să participe 
și campioana unională.

• La marele turneu internațional 
la Hastings care va începe la 17 
cembrie va participa și campio 
mondial Mihail Botvinnik. Impret 
cu Botvinnik va face deplasarea S 
Flohr, în calitate de analizator.

• Campionatele internaționale 
tenis de masă ale Iugoslaviei se 
desfășura anul acesta între I și 5 
iembrie în localitatea Novi Sad. P 
în prezent și-au anunțat participa 
la campionate jucători și jucăto 
din Suedia, R. F. Germană, Aust 
R. D. Germană, R. P. Ungară, R. 
Cehoslovacă. Belgia și Franța.

• La 14 octombrie echipele de g 
nastică ale U.R.S.S. vor pleca în 
ponia pentru a susține mai multe 
tîlniri cu gimnaștii japonezi la To: 
Osaka și în alte orașe. Din deleg, 
fac parte campioana olimpică Lai 
Latînina, Polina Astahova, Tam 
Liubina, Pavel Stolbov, Iuri Maku 
Victor Leontiev și alții.

• In mai multe orașe s-au dispi 
noi întilniri contînd peK^'U compel 
de fotbal „Cupa orașelok țjrguri". 
chipa orașului Leipzig fa învins 
scorul de 4—1 echipa Spartak Bl 
calificîndu-se pentru optimile de fin 
Alte rezultate: Heart of Midlotf 
Edimburg — Union Saint Gilk 
2—0; Sheffield Wednesday — Ol 
pique Lyonnais 5—2 j F. C. Barce) 
— Sei. Berlin (vest) 3—0; F. 
Valencia •— Nottingham Forest 5- 
Zagreb — Copenhaga 2—2.

• Federația internațională de a' 
ție (F.A.l.) a comunicat Aerock 
lui central Cikalov al U.R.S.S. o. 
logarea noilor recorduri mondiale 
zbor stabilite de aviatorul Gheoi 
Mosalov, erou al Uniunii Soviet

După cum se știe, la 28 aprilie 1! 
un aparat reactor de tipul „E-66 
a atins înălțimea de 34.714 m. Ct 
ceasta performanță Mosalov a stal 
recordul mondial de zbor la altitui 
și cel mai bun rezultat de înăll 
înregistrat vreodată de un avion 
reacție. Vechile recorduri ale li 
aparțineau aviatorului american 
Jordan a cărui performanță 
de 31.513 m.

Brumei: 7,65 m la săritura în lungim
Pe stadionul „Burevestnik" din Tbi

lisi au continuat campionatele uniona
le de atletism. In lipsa recordmanului 
european Ter Ovanesian, accidentat, 
titlul de campion în proba de săritură 
în lungime a revenit lui Bondarenko 
cu 7,69 m. La această probă a parti
cipat și Valerii Brumei. El s-a cali
ficat pentru finala probei cu o excelen
tă săritură de 7,65 m dar nu a mai 
putut repeta această performanță, obți- 
nind 7,26 m.

O luptă sportivă interesantă s-a dat 
în proba de aruncarea suliței. înainte 
de ultima aruncare conduceau la 
egalitate: Paama și Tușis care reali
zaseră aceeași performanță: 81,01 m. 
Titlul de campfon a fost cucerit de 
Kuznețov cu 81,61 m. De remarcat că 
Tîbulenko nu s-a calificat pentru fina
lă, aruneînd în preliminarii numai 
74,93 m. In proba de 80 m garduri, 
medalia de aur a revenit Irinei Press 
cu 10,6 sec (record sovietic egalat). 
O performanță excelentă a obținut-o

Vasili Rudenkov la aruncarea cioc, 
lui: 68,95 m (nou record^qpionai).

Alte rezultate: 200
plat: G. Ozolin 21,5; 800 m p 
V. Savenkov 1:51,2; 200 m gardi 
Mihailov 23,2; feminin: 200 m p 
Mariâ Itkina 24 sec.

Noi recorduri mondiale 
ale parașutiștilor sovietici

MOSCOVA 5 (Agerpres).
Parașutiștii sportivi sovietici au 

bilit trei noi recorduri mondiale în 
nocturn cu aterizarea la punct fix. 
grup de 4 parașutiste, lansîndu-se d 
1000 m, a aterizat în medie la 2 
m de centrul cercului. O echipă i 
tuită din 8 parașutiști, lansîhdu-se 
la aceeași înălțime, a aterizat la 1 
m. Aodași grup sărind de Ia 600 
obținut o medie de 10,84 m de cei 
cercului.

k luat sfirsit turneul de baschet de la Hark
HARKOV 6 (Agerpres).
Turneul internațional de baschet la 

care au luat parte selecționatele mascu
line și feminine ale orașelor București, 
Kiev, Odesa și Harkov a luat sfîrșit. 
La bărbați, în mechd pentru primele 
locuri s-au întîlnit echipele București 
și Odesa. Jucătorii romîni nu au reușit

>++++++++♦♦♦♦♦♦♦■

La închiderea ediți

să reediteze partidele 
două zile de concurs 
cu 63—87, ocupînd astfel locul dc 
urma echipei Odesei oare nu a pic 
nici un meci. Turneul feminin a re' 
echipei orașului Kiev. Selecționata B 
reștiului a ocupat locul doi, îri i 
victoriei obținută cu scorul de 57 
în fața baschetbalistelor din (Mesa

bune 
și au

din 
fost

ECHIPA B DE FOTBAL A R. P. ROMII
A AJUNS LA ISTANBUL

(prin telefon de la 
obositoare (încep ută 
19,10), cu trei escale,

trimisul nostru special). Dtipi 
vineri dimineața la ora 7.30 
la Sofia, Belgrad și Atena, I

ISTANBUL, 6 
călătorie îoarte 
încheiată seara la 
echipei noastre reprezentative B a sosit la Istanbul. La sosirea pe aerof 
fotbaliștii 
riști.

I ncă 
așteptată 
fotografii 
este deja 
i s-au adus noi amenajări. Formația turcă nu 
Noi vom alinia formația anunțată.

în tabăra jucătorilor romîni domnește optimismul. Sîmbătă, lotul no 
face un antrenament de acomodare, pe stadionul pe care se va juca pari 

VASILE GRĂDINAR

romîni au fost primiți de reprezentanți ai federației turce și

de la sosire, ne-am dat seama de marele interes cu care 
întîlnirea de duminică. Ziarele de aici publică ample reportați 
în legătură cu jocul. Cea mai mare parte a biletelor de int 
vindută. Stadionului „Mihat Pașa", unde va avea loc întîlni 

ne-a fost încă comunic
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